MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu își propune să
asigure o pregătire generală și de specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formării
elevilor cu necesităţile comunităţii locale și cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând
egalitatea șanselor, integrarea socială și
profesională a absolvenţilor.

,,Deschide cartea să înveţi ce au gândit
alţii, închide cartea să gîndeşti tu
însuţi...”
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Şcoala noastră dispune de:
-Corp A (reabilitat)
2 laboratoare informatică
2 laboratoare fizică
2 laboratoare chimie
1 laborator biologie
2 cabinete fonice
17 cabinete pentru diferite discipline
-Corp B:
4 laboratoare electrotehnică
5 cabinete mecanică
2 cabinete construcţii
7 cabinete pentru diferite discipline
2 laboratoare informatică
-Ateliere (reabilitate):
7 ateliere de electrotehnică, mecanică
ă şi
construcţii
-Sală de sport (reabilitată):
1 sală de gimnastică
1 sală de sport
1 teren de tenis
1 teren de sport
-Sală Multifuncțională(reabilitată)
-Bibliotecă: 30.559 volume din care 22.057

FiIiera teoretică
teoretic
Profil real
• Matematică-Informatică
• Matematică-Informatică
(informatică intensiv)
Profil uman
• Filologie
(engleză intensiv)
Filiera tehnologică
tehnologic
Profil tehnic
• Electric
• Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Şcoal
coală profesională
învățământ de stat
Calificări:
• Mecanic auto
• Electrician exploatare joasă
tensiune

Şcoala a beneficiat de un proiect de reabilitare şii dotare din Fondul European pentru
Dezvoltare Regionalăă.
Fiecare cabinet şii laborator din corpul reabilitat este dotat cu material didactic specific,
PC, imprimantă,, videoproiector precum şi mobilier nou.
Sălile şi terenurile pentru educaţie fizică șii sport sunt dotate cu materiale didactice
moderne.
Cabinetele, laboratoarele şii atelierele destinate disciplinelor tehnice sunt dotate cu
material didactic prin proiectul PHARE.

