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                                                Motto : Lansăm cu Tine Alături, Viitorul! 
 

LICEUL TEHNOLOGIC  „AUREL  VLAICU”  GALAŢI 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                             

   Viziunea: Să asigurăm accesul elevilor şi tinerilor din Galaţi la servicii de educaţie şi instruire profesională prin 
formele de învăţământ promovate de acest liceu, stimulând dezvoltarea carierei şi inserţia socio-profesională. 

Misiunea: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a 
elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în 
învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.  

INFORMATII UTILE : 

Ziua Liceului: 
23 aprilie – “Sf. Gheorghe” 

Ultima medie de admitere: 6,05 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – AN ȘCOLAR 2022-2023 
 

LICEU ZI 

CLASA a IX-a 

  1 clasă- Domeniul Electronică şi automatizări; Calificarea: Tehnician operator roboți industriali 

  1 clasă - Domeniul Protecţia mediului; Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 3 ani 

  1 clasă – Calificarea profesională – Lăcătuş construcţii navale + Electronist aparate și echipamente 

 

LICEU  SERAL 

CLASA a IX-a 

  1 clasă - Domeniul Electromecanică; Calificarea: Tehnician electromecanic 

CLASA a XI-a 

  1 clasă - Domeniul Mecanică; Calificarea: Tehnician electromecanic 

                                                              LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ                                                                                                                                    

CLASA a IX-a 

            1 clasă - Profil Real, Specializarea: Ştiinţe ale naturii 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIŞTRI 

  2 clase – Specializările – Maistru mecanic/ Maistru electromecanic aparate de măsură și 

                                                     automatizări  

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 

  3 clase - Specializările - 1. Asistent manager/ 2.Tehnician laborant pentru protecţia calităţii  

                                                   mediului /3.Tehnician electronist echipamente de automatizare 

 

                  

„Omul nu este propriul 

lui prezent. El este 

propriul lui viitor.” 

   

                 Constantin Noica

   

   

   

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RESURSE MATERIALE: 

 

 28  Săli de clasă 

 9  Laboratoare : 2 - chimie, 3 - informatică, 2- fizică, 1-

electrotehnică, 1- automatizări 

 1 Cabinet – Materii prime  Măsurări Tehnice 

 1 Cabinet – Protecţia Mediului 
 8 Cabinete de specialitate (1- limba şi literatura română, 1- 

protecţia muncii, 1- desen tehnic, 1- tehnologii, 1- limbi 

străine, 1- socio- umane, 2 - matematică) 
 12 Ateliere şcoală  (1-electrotehnică, 1-electromecanică, 1-

electronică, 1-sudură, 5- lăcătuşerie, 2 strungărie, 1-tâmplărie 

lemn) 
 1 Bibliotecă şcolară cu peste 34000 de volume şi peste 3962 

de carţi de specialitate 

 1 Sală de sport, 2 terenuri de sport , 1 sală de gimnastică 
 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

 1 Cabinet medical + stomatologie 

PROGRAME ŞI PROIECTE 

EDUCAŢIONALE: 

 

 Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE)- Schema de Granturi pentru Licee; 

Titlul subproiectului: Dezvoltarea reprezintă 

echipă, ambiție, motivație – D.R.E.A.M. 

Acord de grant nr. SGL/RI/142/27.06.2017 

 CLUBUL FACT 

 CLUB DE ROBOTICĂ POWER THEK 

 Trupa de teatru CONTRASTE 

 Cercuri de teatru și lectură 

 Festivalul Intercultural “ContrastArt” 

 Proiectul pilot EPAS – Școli Ambasador ale 

Parlamentului European în România – în 

2017 CTAV a primit titlul de Școală 

Ambasador a Parlamentului European 

 Proiectul ECO-provocarea 
 

 

Oferta educaţională este realizată în parteneriat cu: 

 

 S.C. CRIOMEC SA 

 S.C. LACON EECTRONIC SRL 

 S.C. DMT MARINE EQUIPMENT SRL 

 GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU 

 GRĂDINA BOTANICĂ  

 S.C. APĂ CANAL SA 

 S.C. NAVROM SHIPYARD SRL 
 

 

CABINETUL  DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

CARE SUNT SERVICIILE DE CARE POŢI BENEFICIA? 

- examinare, evaluare psihologică 

- consiliere psihologică individuala și de grup 

- orientare şi informare şcolară şi profesională 

- consultaţii psihologice în situaţii de criză 
 
 

 

DE CE SĂ ALEGI LTAV? 

 
1. Pentru că NOI suntem mai mult decât o instituție 

școlară, suntem o FAMILIE! 

2. Pentru profesionalismul și empatia cadrelor didactice; 

3. Pentru cabinetele moderne, adaptate exigențelor unei 

societăți aflate într-o continuă schimbare; 

4. Pentru o specializare unică în zona de Sud-Est, cea de 

technician operator roboți industriali, care răspunde din 

plin cerințelor unei societăți tehnologizate; 

5. Pentru că suntem singura unitate școlară din 

municipiu cu specializarea tehnician ecolog pentru 

protecția calității mediului; 

6. Pentru că suntem „Școală- ambasador a Parlamentului 

European în România”  

7. Pentru că proiectul ROSE oferă șansa unui învățământ 

modern, care să permită promovarea cu brio a 

examenului de bacalaureat. 

8. Alegându-ne, vei alege educaţia, 

comunicarea, libertatea asumării 

adevăratelor valori, școala prietenoasă pe 

care ți-ai dorit-o mereu! 
 

 


