
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

2017-2018 
PLAN DE ȘCOLARIZARE  

  ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL  

LICEU TEORETIC  

PROFIL UMANIST  

       SPECIALIZAREA: FILOLOGIE 

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28  LOCURI  

                        1x 28 LOCURI = 28 LOCURI(frecvență 

                                                                                   redusă)  

        SPECIALIZAREA: FILOLOGIE - UCRAINEANĂ 

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28 LOCURI  

Pentru înscrierea la această specializare este necesară 

susţinerea unui test de limba maternă (ucraineană). 

 

PROFIL REAL  
 

       SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE ALE NATURII 

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28  LOCURI 

        SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ- 

                                                     INFORMATICĂ 

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28 LOCURI 

 

LICEU TEHNOLOGIC 
 

      DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: MECANICĂ  

NR. CLASE: 2 x 28 LOCURI = 56  LOCURI  

      DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ:  INDUSTRIE 

TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE  

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28 LOCURI 

     ȘCOALĂ DE MAIȘTRI  

CALIFICAREA:  ELECTROMECANIC AUTO 

NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28 LOCURI 

                                                                            

ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL  

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 

NR. CLASE: 3x28 locuri = 84 locuri 

 

RESURSE UMANE 

 

Număr total elevi - 1410 de elevi    

Număr total angajați - 113;  

  -  79 - cadre didactice;  

  -  14 - cadre didactice auxiliare; 

  -  20 - personal nedidactic 

 
BAZA  MATERIALĂ 

 

Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă“ Siret își desfășoară 

activitatea în două locații situate la o distanță de 0,5 

km între ele şi anume: 
 

 - complexul din str. Lațcu Vodă nr.15; 

 

    

   

 23 săli de clasă dotate cu videoproiectoare; 

 1 laborator de chimie; 

 1 laborator de fizică; 

 1 bibliotecă; 

 1 cabinet medical și 1 cabinet psiholog școlar 

 2 laboratoare de informatică; 

 1 atelier de instruire practică pentru domeniul 

textil; 

 cantină 

 

 
- complexul din str. 28 Noiembrie, nr. 43 

 16 săli de clasă; 

 1 cabinet de legislație rutieră; 

 3 cabinete de mecanică;  

 1 cabinet de desen tehnic; 

 1 cabinet metodic; 

 1 laborator de informatică; 

 7 ateliere pentru instruire practică 

                                      în domeniul mecanic; 

 3 hale pentru reparații autovehicule; 

 1 atelier electric; 

 4 autoturisme pentru instruire conducere 

auto; 

 sală de sport modernă; 

 6 garaje autocamioane; 

 centrală termică pe gaz metan; 

 spălătorie; 

 1 internat reabilitat cu 100 locuri. 
 

    

    

 



Proiect Erasmus+ KA1 VET "Abilități  și      

competențe practice europene în pregătirea  

viitorilor mecanici și tehnicieni sireteni"   
(nr. 2015-1-RO01-KA102-014285).  

      În cadrul acestui proiect au fost 3 fluxuri de 

mobilitate: 

1. 15 elevi din clasa a XI-a domeniul mecanică, calificarea 

tehnician în transporturi și 2 profesori însoțitori, la WBS 

Training AG Dresda,  Germania; 

   
 

2. 4 profesori din învătămîntul profesional și tehnic și 

lideri ai instituțiilor VET, la Wisamar 

Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Germania; 

  
 

3. 14 elevi din clasa a X-a, domeniul mecanică, 

calificarea mecanic auto și 2 profesori însoțitori, la 

European Grants International Academy Srls 

Unipersonale, Italia. 

    
 

Proiecte Naționale: ECO -ȘCOALĂ 

                                 PATRULA DE RECICLARE 

 

 Proiect POSDRU : „Teen Perform” – proiect de 

pregătire a examenului de bacalaureat 

 

 Clubul de șah  NON COLOR         

          Școala noastră vă oferă o activitate artistică 

foarte  bogată. Aveți posibilitatea să faceți parte din 

formații de dansuri, ansamblu coral, trupa de folk ” 

Floare de colț”. 

   

         

       Echipele sportive ale școlii noastre participă 

la diferite activități extrașcolare și competiții 

sportive (fotbal, handbal, baschet, tenis de masă, 

șah). 

  

    

Vă așteptăm să vă alăturați  nouă pentru a descoperi 

împreună tainele științelor, informaticii și a vă 

dezvolta abilitățile practice, artistice și sportive. 

COLEGIUL TEHNIC 

“LAŢCU VODǍ” 

SIRET  

 

 

 

                         

                 Noi, Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” 

oferim fiecărui elev şanse egale prin adaptarea 

procesului de instruire şi educaţie la 

particularităţile individuale ale elevilor. Serviciile 

oferite de școală au la bază  calitatea, performanța, 

responsabilitatea, promovarea valorilor 

europene, egalitatea șanselor pentru toți elevii și 

deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții. 

Asigurăm un climat de siguranţă pentru formarea, 

dezvoltarea şi afirmarea unui comportament 

proactiv în permanentă schimbare. 

Str. Laţcu Vodă nr 15A, loc. Siret, jud. Suceava 

   Tel. 0230 280950, Fax 0230 281357 

   E-mail latcuvoda@yahoo.com  

www.latcuvoda.ro 

mailto:latcuvoda@yahoo.com
http://www.latcuvoda.ro/

