
  

 

 

  

Trăind în era computerelor, 
trebuie să învăţăm limbajul 
informaticii; 

Liceul 
Tehnologic 
“Vasile Sav” 
Roman 

 

Școală de calitate pentru comunitate!  

 
Bd. Republicii 
Nr. 46 

Telefon: 
0233744786 

www.vasilesav.ro 

LICEUL TEHNOLOGIC 
“VASILE SAV” ROMAN  
  

 

Lucerne Publ ish ing  

Acces la un viitor de succes 

 Acces la cele mai 
moderne domenii ale 
tehnicii  

 Personal cu o calificare 
de excepţie 

 Satisface cerinţele unei 
economii concurenţiale 

 Asigură egalitatea 
şanselor pentru toţi 
elevii 

 

De ce este Liceul 
Tehnologic “Vasile Sav” 
Roman cel mai bun liceu 
tehnic? 

http://www.vasilesav.ro/


 

LICEU 

      Facilități : 

- Bursa Bani de liceu , in valoare de 250 
lei  pentru elevii de liceu 

- Bursa profesională in valoare de 200 
lei pentru elevii de la învățământul 
profesional 

- Decontarea transportului pentru toți 
elevii 

- Burse de performanță 
- Burse de merit/ burse sociale  
-  Academia CISCO pentru obținerea 

certificatelor IT Esentiale 1 si 2 
- Centru de excelență pentru 

matematică, chimie, fizică, electronica/ 
electrotehnică 

Matematică – informatică 
  

 Electronică – automatizări  

 Electric  

 Mecanică 

Invățământ profesional 

de 3 ani 

Electronică – automatizări 
   

Electric  

 

Mecanică  
 

OFERTA  EDUCAȚIONALĂ  PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 
 

Calendar Evaluare Națională și Admitere 2019 
 
18 iunie 2019 - Proba scrisă la limba şi literatura română 
/ 20 iunie - Proba scrisă la matematică 

25 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate  

3 – 7 iulie 2019 - Elevii de clasa a VIII-a completează 
fişele de înscriere la liceu 

4 – 8 iulie 2019  - Verificarea fişelor de înscriere la liceu 
și corectarea în baza de date computerizată 

12 iulie 2019 - Repartizarea computerizată la liceu 

Profilul Real 
Specializarea Matematică –informatică 

Profilul Tehnic,      Calificarea: 
Tehnician operator tehnică de calcul 

Profilul Tehnic,      Calificarea:  
Tehnician în instalaţii electrice 

Profilul Tehnic,      Calificarea  
Tehnician prelucrari mecanice 
 

 

Electronist aparate și echipamente 

   

Electrician exploatare joasă 
tensiune 

Strungar 

   

 

 

         

   Medii admitere 2018: 

-  medii de admitere  la profilul 
real – 9,47 / 8,13 
-  medii de admitere  la profilul 
tehnic, domeniul electronica, 
automatizări  – 8,29 / 7,32 
- medii de admitere  la profilul 
tehnic, domeniul    
electric – 7,49 / 6,38 
- medie de admitere  la profilul 
tehnic, domeniul  
mecanică   – 6,38 /  5,78 

    1 clasă - 28 locuri 
 

    2 clase - 56 locuri 
 

    1 clasă - 28 locuri 
 

    1 clasă - 28 locuri 

  1 clasă - 28 locuri   

1/2 clasă - 14 locuri 
 

1/2 clasă - 14 locuri 


