
 

  

Resursele  şcolii Rezultate care ne 
onorează 

Aici ne formăm pentru viaţă! 

 

 Matematică  - SMART  

(locurile I, II și III) 

 Limba română  - SMART  

(locurile I, II și III) 

 Cultură generală  - SMART 

(locurile I, II și III) 

 Olimpiada de matematică  

-locul I - faza jud. cls. V, VIII, IX; 

-menţiune - faza naţională cls. XI 

 Olimpiada discipline tehnice/ 

-locul I - faza județeană – clasele 

a XI a și a XII a 

 Campionatul Național - 

Biatlon / (locul  I) 

 Campionatul Național - 

Orientare / (locul I) 

 Olimpiada juniori - Biatlon / 

(locul 9) 

 

Personal didactic 
30  gradul didactic –I- 

26  gradul didactic –II- 

15  gradul definitiv 

3   debutanţi 
 

 

Spaţii de învăţământ 
  30  săli de clasă 

   5 cabinete de specialitate 

   5  laboratoare 

   2  ateliere 

   2  săli de sport  
 

 

Parc auto 
3  autoturisme 

1  autocamion cu remorcă 

1 microbuz şcolar  
 

 

C D I / BIBLIOTECĂ 
30  locuri  

20000 volume  carte 
 

 

Organizatori concurs național 

CAEN 

Strada Aleea Minerilor, nr. 1A  
tel :  0262-262355, fax: 0262-261440 

www.grupscolarauto.ro 

BAIA SPRIE 

 

 

http://www.grupscolarauto.ro/


 

 

 
 

DOMENIUL / 

SPECIALIZAREA 

NR. 

LOCURI 

1.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Clasa pregătitoare - în limba română 25 

Clasa pregătitoare - în limba maghiară 25 
 

 

2.ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

Clasa a-V-a în limba română 50 

Clasa a-V-a în limba maghiară 25 
 

      3.LICEU – clasa a IX a 

      MECANICĂ 
Tehnician 

transporturi 
28 

4.ȘCOALA PROFESIONALĂ 

MECANIC Mecanic auto 28 

        

 

 Oferta de şcolarizare                         
Anul şcolar 2016 – 2017 

 
  

Imagini care ne reprezintă 

În C D I 

În laboratorul tehnic  

    Misiunea școlii  

 

În sala de sport 

       Oferim servicii de edu-

caţie şi formare profesiona- 

lă care au la bază calitatea, 

performanţa, promovarea 

valorilor naționale și euro-

pene, egalitatea şanse-

lor pentru toţi elevii, cu 

deschidere spre învăţarea 

pe tot parcursul vieţii. 

       Promovăm un învăţă-

mânt modern, centrat pe 

competențe prin alternarea 

metodelor tradiţionale de 

predare învăţare cu metode 

moderne. 

Conducere auto 


