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PLAN DE ŞCOLARIZARE 2013-2014, LA NIVEL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

1 
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "EUDOXIU 

HURMUZACHI" 
RADAUTI 

  
  
  
  
  
  
 

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 1 28         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 2 56         

teoretica uman   filologie intensiv franceză 0.5 14         

teoretica uman   filologie intensiv germană 0.5 14         

teoretica uman   ştiinţe sociale 1 28         

teoretica uman   ştiinţe sociale intensiv 
engleza 1 28         

      Total 7 196 0 0 0 0 

2 
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "STEFAN 

CEL MARE" 
SUCEAVA  

  
  
  
  

teoretica real   ştiinţe ale naturii intensiv 
germană 1 28         

teoretica real    matematică-informatică 1 28         

teoretica real    matematică-informatică 
bilingv engleză 1 28         

teoretica real    matematică-informatică 
intensiv 1 28         

teoretica uman    ştiinţe sociale 1 28         

      Total 5 140 0 0 0 0 

3 
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "NICU 
GANE" FALTICENI 

  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 2 56         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv engleza 1 28         

teoretica real    ştiinţe ale naturii 1 28         

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 72 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
  
  

  
  

teoretica uman   ştiinţe sociale 1 28         

teoretica uman    filologie 2 56         

      Total 8 224 0 0 0 0 

4 
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "MIHAI 

EMINESCU" 
SUCEAVA  

  
  
  
  
  

vocationala pedagogic   învățător-educatoare 2 56         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 1 28         

teoretica real    matematică-informatică 
intensiv engleza 1 28         

teoretica uman   ştiinţe sociale 2 56         

teoretica uman   ştiinţe sociale intensiv 
engleza 1 28         

teoretica uman   filologie 1 28         

      Total 8 224 0 0 0 0 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "PETRU 
RARES" SUCEAVA  

  
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică- informatică 1 28         

teoretica real   matematică- informatică 
intensiv 1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
bilingv română-engleză 1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
bilingv română-franceză 0.5 14         

teoretica real   matematică-informatică 
bilingv română-germană 0.5 14         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica real   ştiinţe ale naturii intensiv 
germană 0.5 14         

teoretica real   ştiinţe ale naturii intensiv 
engleză 0.5 14         

teoretica uman   ştiinţe sociale 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

teoretica uman   ştiinţe sociale intensiv 
engleză 1 28         

      Total 8 224 0 0 0 0 

6 
  
  
  
  

COLEGIUL 
NATIONAL "DRAGOS 
VODA" CAMPULUNG 

MOLDOVENESC  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 2 56         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman    filologie intensiv engleză 1 28         

teoretica uman    ştiinţe sociale 1 28         

      Total 5 140 0 0 0 0 

7 
  
  
  
  

COLEGIUL 
NAŢIONAL DE 
INFORMATICA 

"SPIRU HARET" 
SUCEAVA  

  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 3 84         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 3 84         

teoretica real   ştiinţe ale naturii bilingv 
engleză 1 28         

teoretica uman   filologie intensiv engleză 1 28         

      Total 8 224 0 0 0 0 

8 
  
  
  
  
  

COLEGIUL DE ARTA 
"CIPRIAN 

PORUMBESCU" 
SUCEAVA  

  
  
  
  

vocationala arte vizuale   tehnician în domeniul 
artistic 1 28         

vocationala arte vizuale   tehnician pentru tehnici 
artistice 1 28         

vocationala muzica   instrumentist 1 28         

vocationala patrimoniu 
cultural artisitic   conservare-restaurare 

bunuri culturale 1 28         

teoretica uman   filologie 1 28         

      Total 5 140 0 0 0 0 

9 
LICEUL CU 

PROGRAM SPORTIV 
SUCEAVA 

teoretica uman    filologie 2 56         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

vocationala sportiv   instructor sportiv 5 140         

      Total 7 196 0 0 0 0 

10 
  
  

SEMINARUL 
TEOLOGIC LICEAL 

ORTODOX 
"MITROPOLITUL 

DOSOFTEI" 
SUCEAVA 

vocationala teologic    preot 1 28         

teoretica uman   filologie         1 28 

      Total 1 28 0 0 1 28 

11 
  
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"TOMSA VODA" 

SOLCA 
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica uman   filologie  1 28     1 28 

tehnologica servicii comerţ tehnician în activităţi de 
comerţ 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în gastronomie 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         

      Total 5 140 0 0 1 28 

12 
  
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ION NISTOR" 

VICOVU DE SUS  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 2 56         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 2 56         

teoretica uman    ştiinţe sociale 4 112     2 56 

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industrie 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic 
fabricarea 

produselor din 
lemn 

tehnician în prelucrarea 
lemnului 1 28         

      Total 10 280 0 0 2 56 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

13 
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
”MIHAI EMINESCU” 

DUMBRAVENI 
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica uman   filologie 2 56     1 28 

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 2 56         

      Total 6 168 0 0 1 28 

14 
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"OLTEA DOAMNA" 

DOLHASCA  
  
  
  

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman   filologie 1 28         

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 2 56         

      Total 5 140 0 0 0 0 

15 
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"NICOLAI NANU" 

BROSTENI  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         

    turism şi 
alimentaţie lucrător hotelier             

      Total 2 56 0 0 0 0 

16 
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VASILE COCEA" 

MOLDOVITA  
  

tehnologica 
resurse naturale 

si protectia 
mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

tehnologica tehnic fabricarea 
produselor din lemn 

tehnician proiectant 
produse finite din lemn 1 28         

      Total 3 84 0 0 0 0 

17 
  
  
  
  
  
  

LICEUL TEORETIC 
"ION LUCA" VATRA 

DORNEI 
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 1 28         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 2 56         

teoretica uman   ştiinţe sociale 1 28         

teoretica uman    filologie intensiv franceză 1 28         

teoretica uman    filologie 2 56         

      Total 8 224 0 0 0 0 

18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
"AL.I. CUZA" 

SUCEAVA  
  
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman   ştiinţe sociale 2 56     1 28 

teoretica uman    filologie 1 28         

tehnologica tehnic electric tehnician electrician 
electronist auto 1 28         

tehnologica tehnic  electric tehnician în instalaţii 
electrice 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician transporturi 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în administraţie 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activități 
economice 1 28         

      Total 10 280 0 0 1 28 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
"PETRU MUŞAT" 

SUCEAVA 
  
  
  
  
  
  
  
  

tehnologica 
resurse naturale 

si protectia 
mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 28         

tehnologica servicii comerţ tehnician în activităţi de 
comerţ 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie 

tehnician în turism 
intensiv engleză 1 28         

tehnologica tehnic 
fabricarea 

produselor din 
lemn 

tehnician produse finite 
din lemn 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician transporturi 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician în prelucrări 
mecanice 1 28         

tehnologica tehnic electromecanică tehnician electromecanic 1 28         

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician designer 
vestimentar 1 28         

      Total 9 252 0 0 0 0 

20 
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
DE INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ 

SUCEAVA 
  
  
  
  

tehnologica 
resurse naturale 

si protectia 
mediului 

industrie 
alimentară 

tehnician analize produse 
alimentare 2 56         

tehnologica 
resurse naturale 

si protectia 
mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 2 56         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         

tehnologica tehnic electronică 
automatizări tehnician în automatizări 1 28         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician mecatronist 2 56         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

tehnologica 
resurse naturale 

si protectia 
mediului 

industrie 
alimentară 

tehnician în industrie 
alimentară 3 84         

      Total 11 308 0 0 0 0 

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
"SAMUIL ISOPESCU" 

SUCEAVA 
  
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica uman   științe sociale 1 28         

teoretica real   științe ale naturii         1 28 

teoretica uman   filologie         1 28 

tehnologica tehnic electric tehnician în instalaţii 
electrice 1 28         

tehnologica tehnic  construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

tehnician instalator pentru 
construcții 1 28         

tehnologica tehnic construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 1 28         

tehnologica tehnic  electronică 
automatizări tehnician în automatizări 1 28         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician mecatronist 1 28         

      Total 7 196 0 0 2 56 

22 
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
"ALEXANDRU CEL 

BUN" GURA 
HUMORULUI 

  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică informatică                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 28         

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv engleza 1 28         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 2 56         

teoretica uman   ştiinţe sociale 2 56         

teoretica uman    filologie 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 2 56         

tehnologica servicii economic tehnician în activități 
economice (limba polonă) 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în gastronomie 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism  1 28         

tehnologica tehnic  electronică 
automatizări tehnician în automatizări 1 28         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician transporturi 1 28         

      Total 14 392 0 0 0 0 

23 
  
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
NR.1 CIMPULUNG 
MOLDOVENESC 

  
  
  
  

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28 1 28     

tehnologica tehnic mecanică tehnician proiectant CAD 1 28         

tehnologica tehnic electric tehnician în instalaţii 
electrice 1 28         

tehnologica tehnic construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 1 28         

      Total 4 112 1 28 0 0 

24 
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
'MIHAI BACESCU' 

FALTICENI  
  
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 2 56         

teoretica uman   ştiinţe sociale 1 28         

teoretica uman    filologie 1 28         

tehnologica tehnic electromecanică tehnician electromecanic 1 28         

tehnologica tehnic electronică 
automatizări 

tehnician operator tehnică 
de calcul 1 28         

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician designer 
vestimentar 1 28         

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician transporturi 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
  
  

  
  

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 2 56         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în gastronomie 1 28         

      Total 13 364 0 0 0 0 

25 
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
"LATCU VODA" 

SIRET  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 1 28         
teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman   filologie ucraineni 1 28         

teoretica uman    filologie 1 28     1 28 

tehnologica tehnic  industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician transporturi 7 196         

      Total 12 336 0 0 1 28 

26 
  
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL TEHNIC 
RĂDĂUŢI 

  
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 2 56         

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman   filologie 1 28         

teoretica uman   științe sociale 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 3 84         

tehnologica tehnic electric tehnician în instalaţii 
electrice 1 28         

tehnologica tehnic  
construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări publice 

tehnician desenator 
pentru construcţii şi 

instalaţii 
1 28         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician mecatronist 2 56         

tehnologica tehnic  mecanică tehnician transporturi 2 56         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

      Total 15 420 0 0 0 0 

27 
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
IACOBENI  

  

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog și 
protecția calității mediului 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         

      Total 2 56 0 0 0 0 

28 
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"I.V. LITEANU" LITENI 

  
  

teoretica real   ştiinţe ale naturii 1 28         

teoretica uman    filologie 2 56         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 3 84         

      Total 6 168 0 0 0 0 

29 
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL ”VASILE 
LOVINESCU” 

FALTICENI 
  
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică informatică 1 28     2 56 
teoretica uman   științe sociale 1 28     1 28 

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului agricultură tehnician veterinar   1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului agricultură tehnician în agroturism 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

industrie 
alimentară 

tehnician analize produse 
alimentare 2 56         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului silvicultură tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

tehnologica servicii economic tehnician in administraţie 1 28         

tehnologica tehnic electronică 
automatizări tehnician în automatizări 1 28         

tehnologica tehnic construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 3 84         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în hotelărie 2 56         

      Total 17 476 0 0 3 84 

30 
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL 
"ANDRONIC 
MOTRESCU" 

RADAUTI 
  
  
  
  
  
  

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului agricultură tehnician veterinar 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

industrie 
alimentară 

tehnician analize produse 
alimentare 2 56         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

industrie 
alimentară 

tehnician în industria 
alimentară 2 56         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 2 56         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 2 56         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 2 56         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie organizator banqueting 2 56         

      Total 13 364 0 0 0 0 

31 
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
DORNA 

CANDRENILOR  
  
  

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului agricultură tehnician în agroturism 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 1 28         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
    

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 1 28         

      Total 4 112 0 0 0 0 

32 
  
  
  
  
  

COLEGIUL SILVIC 
"BUCOVINA" 
CIMPULUNG 

MOLDOVENESC 
  
  
  
  

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului 

protecţia 
mediului 

tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului silvicultură tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 3 84 1 28     

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 1 28         

tehnologica servicii economic tehnician în administraţie 1 28         

teoretica uman   filologie         1 28 

      Total 6 168 1 28 1 28 

33 
  
  
  
  
  
  
  

COLEGIUL  ECONOMIC 
"DIMITRIE CANTEMIR" 

SUCEAVA 
  
  
  
  
  
  

teoretica real   matematică-informatică 
intensiv 2 56         

tehnologica servicii economic tehnician în activităţi 
economice 4 112         

tehnologica servicii economic tehnician în administraţie 1 28         

tehnologica servicii comerţ tehnician în activităţi de 
comerţ 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 2 56         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în gastronomie 1 28         

tehnologica servicii estetica și igiena 
corpului omenesc coafor stilist 1 28         

      Total 12 336 0 0 0 0 

34 
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
CAJVANA 

  

teoretica real   matematică-informatică 2 56         

tehnologica tehnic construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 2 56         
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare Filiera Profilul Domeniul 

pregătirii de bază 

 
Specializarea 

cl.a IX-a  
înv. de zi 

cl.a IX-a 
înv. seral 

cl.a IX-a 
înv.F.R. 

cls Locuri Cls Locuri Cls locuri 

  
  
  

  
  

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 2 56         

      Total 7 196 0 0 0 0 

35 
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"NICANOR MOROSAN" 

PIRTESTII DE JOS 
  

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician designer 
vestimentar 1 28         

tehnologica tehnic fabricarea 
produselor din lemn 

tehnician în prelucrarea 
lemnului 1 28         

      Total 2 56 0 0 0 0 

36 
  
  
  
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VASILE DEAC" 
VATRA DORNEI 

  
  
  
  

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în turism 1 28         

tehnologica servicii turism şi 
alimentaţie tehnician în gastronomie 1 28         

tehnologica tehnic mecanică tehnician transporturi 1 28         

tehnologica resurse naturale si 
protectia mediului silvicultură tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 1 28         

tehnologica tehnic fabricarea 
produselor din lemn 

tehnician în prelucrarea 
lemnului     1 28     

      Total 4 112 1 28 0 0 

37 
  
  

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VASILE GHERASIM" 

MARGINEA 
  

tehnologica tehnic industrie textilă 
şi pielărie 

tehnician în industria 
textilă 1 28         

tehnologica tehnic fabricarea 
produselor din lemn 

tehnician în prelucrarea 
lemnului     1 28     

      Total 1 28 1 28 0 0 

  TOTAL GENERAL         270 7560 4 112 13 364 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  


