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Viziunea 
            În contextul apartenenței României la Uniunea 
Europeană, Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” 
dorește să devină un garant al calității procesului 
educațional, urmărind aplicarea corectă a politicilor 
educaționale  elaborate de M.E.N. prin formarea continuă 
a cadrelor didactice și crearea unui climat de muncă 
stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a 
fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educațional, astfel 
încât să dea sens încrederii și aspirațiilor sale, atât pe plan 
profesional, cât și personal. 
          Promovarea unui învățământ de calitate, modern și 
flexibil, stimularea creativității, abandonarea stilului rigid 
și nedemocratic în relațiile profesor-elev, munca în 
echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare care valorifică 
experiența elevilor la nivelul cunoașterii intelectuale și 
estetice, în sens pedagogic, precum și asigurarea unei 
comunicări strategice  interinstituționale, vor oferi un 
model de progres educațional, generator de cetățeni activi 
și productivi, apți să se integreze cu succes în viața 
comunității. 
 

Misiunea 
  Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” este o 
instituție publică a cărei misiune este de a asigura cadrul 
propice desfășurării unui învățământ de calitate, pentru a 
oferi noi și importante avantaje educaționale tinerilor prin 
transformarea unității școlare într-un lăcaș de cultură și 
civilizație, de a consolida rolul școlii ca principală 
instituție de educație și învățământ ca și centru de resurse 
educaționale pentru comunitate, de a asigura educației o 
calitate europeană prin procesul de învățământ, de a 
forma elevii ca viitori cetățeni, activi și creativi, capabili 
să se integreze pe piața muncii și într-o societate dinamică 
de tip european. 
 

 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

(2016—2017) 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL  
 

CLASA a IX-a 
PROFILUL 

 
SERVICII: ECONOMIC – 1 CLASĂ (28 LOCURI);    
 
TEHNIC: MECANICĂ – 1 CLASĂ (28 LOCURI); 
   
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
 

CLASA  a IX-a 
PROFILUL 

TEHNIC: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 
( SALTELAR-PLĂPUMAR-TAPIȚER) 

 – 0,5  CLASE (14 LOCURI). 
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

( TÂMPLAR UNIVERSAL) 
 – 0,5  CLASE (14 LOCURI). 

CONSTRUCȚII INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
( ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR) 

 – 1 CLASĂ  (28 LOCURI). 
 
 
 

           

L I C EUL  T EHN OLO GI C  , ,G R IG OR E  C .  MO IS I L ”  
TÂR G U LĂP UȘ  

 
 

PARTENERI 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

S.C. Gap Auto 
SRL 

... 
Dragi părinţi 

 Şcoala noastră urmăreşte ca fiecare 
absolvent să devină omul potrivit la locul potrivit. 
Fiecare elev va trebui să-şi cunoască 
potenţialul,aptitudinile, aspiraţiile personale, să 
cunoască cerinţele comunităţii,  să se adapteze 
cerinţelor unei societăţi în schimbare. Noi putem 
oferi  copilului dvs. cele mai bune condiţii de 
studiu, siguranţă, o pregătire de înaltă ţinută 
realizată  de cadre didactice foarte bine pregătite 
profesional, activităţi care să-i motiveze în 
formarea socio-profesională, și în dezvoltarea 
personalităţii. 
 

 
 
 



 
 

PUNCTE TARI 
 
 
 

- profilul şi specializările şcolii sunt adaptate cererii de pe 
piaţa muncii; oferta educaţională acoperă o plajă largă de 
domenii; 
- personalul didactic şi auxiliar competent; 
- numărul mare de  cadre didactice care au finalizat cursuri 
de perfecţionare în specialitate și psihopedagogie; 
- Centru de documentare și informare (C.D.I.); 
- 2 laboratoare de informatică; 
- numărul mare de activități desfășurate pe platforma A.E.L.; 
- numărul mare de activități desfășurate cu ajutorul 
mijloacelor T.I.C., Internet sau O.E.R. (Open Educational 
Resources); 
- 1 laborator fonetic pentru studiul limbilor străine; 
- decontarea navetei elevilor; 
- Bursă profesională în cuantum de 200 lei lunar; 
- Bani de liceu; 
- rezultate foarte bune la concursurile județene și participări 
la etapele naționale; 
- practica se desfășoară la agenți economici locali cu 
posibilitatea de angajare la finalul studiilor; 
- activităţi extracurriculare cu rezultate deosebite la nivel 
local (Balul Bobocilor, Balul Boboceilor, In Memoriam 
Adrian Păunescu, Spectacol de Colinde…); 
- derularea unor parteneriate educaţionale cu unităţi şcolare 
din alte judeţe (Satu Mare, Bihor, Iași...); 
- organizarea Festivalului Județean de teatru pentru 
elevi ,,Actor pentru o zi” 
- existența unui cabinet psihologic pentru elevi; 
- colaborare eficientă cu medicul școlar; 
- preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin 
reamenajarea spaţiilor unor cabinete şi laboratoare. 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GRIGORE C. MOISIL” TÂRGU LĂPUȘ 

 PRIORITĂȚI 
 

- creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 
- dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere 
profesională; 
- dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social; 
- creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – 
părinţi – comunitate locală) faţă de activitatea didactică din 
unitatea  noastră şcolară; 
- iniţierea şi promovarea unor programe complexe 
educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional; 
- stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile 
specifice comunităţii; 
- asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe 
de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, 
precum şi standardele de calitate. 

 
Corpul profesoral 

(nivel liceal) 
 

LIMBA ROMÂNĂ: PETRUȚ MIHAELA 
TUNS VALENTINA 

LIMBA FRANCEZĂ: MEDIȘAN MARIANA 
MICLE MONICA 

ȘIPOȘ ANCA 
LIMBA ENGLEZĂ: FLOREAN DIANA 

POP MONICA 
MATEMATICĂ: BOGA OVIDIU 

VELE ALEXANDRU 
BURZO MARIA 
CUPȘA ADINA 

FIZICĂ-CHIMIE: PAINA OTILIA 
CATRUC MARIANA 

HEREȘ SAVETA 
GORDAN DORINA 

BIOLOGIE: POP CRINA 
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

IVASUC  LIVIA 
ISTORIE: POP ONIȚA 

BURZO MIHAI 
GEOGRAFIE: POP IOAN DORIN 

VAIDA DORIN 
RELIGIE: POP MARIANA 

VELE RODICA 
CICEU CRISTINA 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
COMPUTERIZATE:  

POP ALIN 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT:  

PAINA DUMITRU 
LEȘE CRISTIAN 

PSIHOLOGIE: MUREȘAN VALENTINA 
ECONOMIE ȘI COMERȚ: COSMA MARTA 

POP DANA 
MECANICĂ: DUMA LUCIAN 

COSMA MARCEL 
CONSTRUCȚII: CUREU IONELA 

CUREU ADRIAN 
INDUSTRIE TEXTILĂ: PETRUȚ AUREL 

Dragi elevi. 
 Şcoala noastră vă aşteaptă şi în acest an cu 

dorinţa de a vă oferi cele mai bune  condiţii de studiu ,de a 

vă întâlni cu dascăli de excepţie dornici de a vă ajuta să 

pătrundeţi în lumea minunată a cunoaşterii. 

,, Nimic nu costă mai mult decât  neștiința” 

Grigore Moisil 




