
Oferta noastră de şcolarizare este practică, adaptată necesităţilor de azi.
Programul nostru de şcolarizare oferă mai multe şanse de a găsi un loc de muncă

prin cele patru domenii de activitate cu răspândire în câmpul forţei de muncă.

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” garantează un plan de şcolarizare care

oferă elevului posibilitatea să urmeze orice tip de carieră doreşte.

Planul de şcolarizare acordă elevului două oportunităţi: cultura generală,

prezentă în orice instituţie liceală, şi calificare profesională într-un anumit
domeniu de activitate.

După absolvire, diploma de bacalaureat oferă tânărului absolvent posibilitatea

urmării oricărei cariere, baza teoretică fiind identică cu cea a unui liceu teoretic,
în plus oferind şi o bază practică, deci  o calificare în domeniul ales.

Opţiunile elevilor recomandă calitatea de mâine! Prin urmare, realitatea este

mult mai simplă: calitatea procesului de educaţie o dau elevii direct implicaţi

în fenomenul educativ.

Tehnician operator tehnică de calcul
Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator

tehnică de calcul, vor fi capabili să instaleze componentele unui sistem de calcul
conform specificațiilor să verifice funcționarea sistemului de calcul – instalare

hardware și mentenanță;să utilizeze metode specifice de protejare a programelor

şi datelor ;să instaleze și să configureză sisteme de securitate a sistemelor de
calcul şi a reţelelor de calculatoare.

Să asiguri mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare.

Ce meserie poți avea?

• Tehnician operator tehnică de calcul

• Tehnician componente de calcul și rețele

• Tehnician service echipamente de calcul

Tehnician în agroturism

De asemenea, oferă servicii de agroturism, aplicând legislația și

reglementările privind securitatea, igiena, sănătatea la locul de muncă,

prevenirea și stingerea incendiilor, rezolvă probleme specifice locului

de muncă, întocmește documente de evidență economică, valorifică

competențele cheie sociale, de comunicare, lucru în echipă, utilizare a

soiturilor specifice, îmbunătățire a calității la locul de muncă și de

dezvoltare durabilă.

Școala noastră vă oferă:

✓ Pregătire specializată în primele domenii de formare

iniţială din topul cerinţelor pieţei muncii naționale și

internaționale;
✓ Bună instruire şi specializare realizate de un corp

profesoral bine pregătit, preocupat de succesul

elevilor;

✓ Din anul școlar 2020-2021, oportunitatea pregătirii

suplimentare a elevilor în cadrul PROIECTULUI ROSE

(PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT /ROSE)

prin care se urmărește reducerea abandonului și creșterea ratei de

promovare a examenului național de bacalaureat, valoarea

grantului fiind de 100.000 euro. Proiectul ROSE „Bălcescu pentru

comunitate” se va desfășura pe o perioadă de trei ani, activitățile

planificate fiind pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare,

dar și activități de dotare și modernizare.

✓ Burse şcolare: Burse de merit, Burse de studiu

✓ Bursă pentru elevii școlii profesionale (clasele IX-XI)

-200 de lei/ lună

✓ Decontarea transportului pentru elevii navetiști

✓ Burse sociale: „Bani de liceu”-250 de lei/lunar.
✓ Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier

ergonomic, laboratoare dotate corespunzător, reţele

de calculatoare performante, internet, tarife reduse de
transport etc.;

✓ Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi

extraşcolare, competiţii artistice şi sportive, publicaţii
ale şcolii şi susţinere financiară corespunzătoare;

✓ Stagii de practică la unităţi de producţie din zona prin

contracte de parteneriat cu agenţii economici,

respectiv angajare în perioada vacanţelor şcolare;

✓ Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente.

Tâmplar universal

Tâmplarul universal asigură executarea mobilei, decorarea și repararea

pieselor componente și a altor produse din lemn, îmbină furnirele, le

presează, încleiază, ajustează și finisează, execută și repară produse din

lemn, machete și alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse.
Specializarea în care se pregătesc elevii ce urmează acest domeniu este ”

Tâmplar universal- nivel 3 (clasele a IX-a - a XI-a).

Competenţele dobândite de elevi la finalul clase a XI-a le permit acestora
să desfăşoare activităţi  în sectoarele economice şi în sectorul servicii. Ce 

meserie poți avea?

• Tâmplar

• Dulgher

Tehnician agromontan
Calificarea Tehnician în agroturism presupune competențe, deprinderi și

abilități necesare organizării și planificării în pensiunea turistică și

agroturistică a serviciilor turistice specifice de bază și suplimentare pentru
clienți în funcție de cerințele acestora, întocmirea documentelor de evidență

contabilă, aplicarea legislației în vigoare și a reglementărilor privind igiena,

securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor.
De asemenea, presupune promovarea produsului turistic și a specificului

local, dezvoltarea durabilă, coordonarea activităților de cultivare a plantelor și 
creștere a animalelor utilizând tehnologii mecanizate, utilizarea
calculatorului în gestionarea informațiilor.

Ce meserie poți avea?

• Tehnician în pensiuni turistice şi agroturistice

• Administrator pensiune turistică rurală și urbană

• Agent în centre de informare turistică

• Organizator activitate turism

Calificarea Tehnician agromontan
presupune competențe, deprinderi și 

abilități necesare coordonării si

organizării de activități privind
tehnologiile de creștere și reproducție a 

animalelor, de cultivare a plantelor,

organizarea activităților de obținere a
produselor destinate livrării en- gros,

vânzării cu amănuntul pe piață sau

valorificării acestora prin activități de
agroturism.

Date de contact:

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU”

Str. Ghe. Doja , nr. 5,  loc. Întorsura Buzăului, jud.
Covasna

Tel./fax:       0267 370 728

0267 370 243
E-mail:  ltbalcescu@yahoo.com

Site:      www.nicolaebalcescu.com

mailto:ltbalcescu@yahoo.com
http://www.nicolaebalcescu.com/
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SPECIFICUL ŞCOLII 

 

         Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” este 

unica instituţie de învăţământ profesional şi tehnic 

din zonă – complexitatea şi gradul ridicat de 

dificultate al problemelor cu care se confruntă 

comunitatea locală, contribuţia aşteptată pe care 

sistemul educativ trebuie să şi-o aducă la procesul 

general de schimbare a societăţii româneşti şi de 

integrare europeană, sunt fundamentele pe care se 

construiește misiunea Liceului Tehnologic „Nicolae 

Bălcescu” din Întorsura Buzăului. 

Factorii interesaţi reuniţi într-un parteneriat 

educativ local i-au fixat misiunea de a forma cetăţeni 

competenţi, încrezători şi flexibili, capabili să 

identifice programe de autodezvoltare personale şi 

profesionale şi să contribuie la dezvoltarea generală 

a ţării şi a zonei buzaielor. 

Asumarea acestei misiuni presupune ca şcoala: 

- să aibă porţile deschise pentru toţi doritorii de 

educaţie şi profesionalizare, indiferent de vârstă, 

etnie, statut social sau profesional, asigurând un 

cadru adecvat, într-o continuă modernizare a 

resurselor materiale şi umane; 

- să promoveze un învăţământ modern, centrat 

pe elev, în funcţie de nevoile şi posibilităţile lui 

concrete, care pe parcursul procesului educativ să 

acumuleze nu numai cunoştinţe generale, dar şi 

deprinderi şi abilităţi indispensabile omului, 

societăţii contemporane; 

            În plus, faţă de un liceu teoretic, liceul 

tehnologic oferă la finalizarea studiilor atât diploma 

de bacalaureat, cât şi un certificat ce atestă 

calificarea în anumite domenii. Mai mult decât atât, 

absolvenţii liceului tehnologic îşi pot continua 

studiile în orice instituţie de învăţământ superior. 

Pentru elevii care nu doresc să finalizeze 

cursurile liceului, Liceul Tehnologic „Nicolae 

Bălcescu” oferă posibilitatea calificării în anumite 

domenii prin şcoala profesională. Specializarea se 

face în mare măsură prin activităţi de învăţare la 

agenţii economici.  
 


