Liceul Tehnologic „General Magheru” Râmnicu-Vâlcea
► Misiunea şcolii
Liceul Tehnologic „G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea
primeşte orice candidat, care aspiră la formarea
pentru viaţă, prin parcursurile curriculare şi
extracurriculare cuprinse în oferta noastră
educaţională, oferind şanse egale pentru educaţie,
instruire, dezvoltare personală şi profesională
tuturor elevilor, asigurând calitatea demersului
didactic astfel încât absolvenţii şcolii noastre să fie
► Viziunea şcolii
„Şcoala noastră deschide poarta pentru toţi, capabili să se adapteze la schimbarile unei societăţi
bazate pe spiritul de iniţiativă şi capacitate de
găsind drumul potrivit pentru fiecare
asumare a răspunderii.
către un viitor comun în UE”
În cei peste 40 de ani de existenţă, şcoala noastră a format peste 4.000 de muncitori calificaţi,
tehnicieni şi maiştrii, pregătiţi în meseriile: prelucrător prin aşchiere (strungar, frezor, rabotor,
mortezor, rectificator), sudor, forjor-tratamentist, lăcătuş-mecanic utilaj tehnologic, cazangiu,
sculer-matriţer, mecanic maşini şi utilaje, operator pe maşini cu comandă numerică, electrician de
întreţinere şi reparaţii şi angajati în producţie la IUCF Rm. Vâlcea (în prezent Vilmar SA), IEH
Rm.-Vâlcea (în prezent Wipro SA).
Şcoala noastră este permanent preocupată să diversifice oferta educaţională, în concordanţă cu
piaţa muncii, prin obţinerea de noi autorizări şi acreditări ARACIP.
Liceul Tehnologic „General Magheru” este singura şcoală din judeţ care asigură pregătirea în
următoarele calificări, acreditate ARACIP:
– Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică - nivel 5,
– Tehnician procesare text-imagine - nivel 4,
– Tehnician prelucrări la cald - nivel 4,
– Tehnician echipamente periferice şi birotică - nivel 5,
– Coafor stilist - nivel 4,
– Instructor sportiv - fotbal.
Şcoala noastră oferă următoarele calificări/specialăzări:
 Învăţământ profesional cu durata de 3 ani:
 Profil tehnic – domeniul mecanic – calificările sudor şi tinichigiu-vopsitor auto;
– domeniul electric – calificarea electrician de joasă tensiune.
 Liceu tehnologic – rută directă cursuri de zi şi seral:
 Profil tehnic:
– domeniul Electric – calificările – Tehnician electrician electronist auto;
– Tehnicianin în instalaţii electrice;
– domeniul Electonică şi automatizări
– calificarea – Tehnician operator tehnică de calcul;
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician proiectant CAD;
– domeniul Producţie media – calificarea – Tehnician procesare text-imagine;
 Profil servicii:
– domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc – calificarea-Coafor stilist;
 Liceu vocational sportiv curs de zi – specializarea – Instructor sportiv–Fotbal;
 Liceu tehnologic – rută progresivă seral:
 Profil tehnic:
– domeniul Mecanic – calificările – Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii;
– Tehnician prelucrări la cald;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician electrotehnist;
 Liceu teoretic cursuri cu frecvenţă redusă:
 Filieră teoretică – profil real cu specializările: – Matematică-informatică,
– Ştiinţe ale naturii;
 Filieră teoretică – profil uman – specializarea – Ştiinţe sociale;

 Şcoala postliceală, cursuri de zi,
 Profil tehnic,
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician electronist echipamente de automatizare;
– domeniul Informatică – calificarea – Tehnicina echipamente periferice şi birotică;
– domeniul Mecanic – calificarea – Maistru mecanic.
În ultimii ani, s-au făcut investiţii majore, finanţate de Primăria Municipiului Rm.-Vâlcea, pentru
modernizarea bazei tehnico-didactice a şcolii, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevi
şi pentru dotarea cu mijloace de învăţământ. Şcoala dispune de următoarele spaţii şcolare:
– 4 laboratoare de informatică (AEL, ECDL, CAD, Bibliotecă virtuală – BV, care este şi
Centru de informare şi documentare), cu 69 calculatoare (conectate la Net) utilizate de elevi,
– 4 laboratoare (tehnologic-multimedia, electrotehnică, fizică, biologie-chimie),
– 9 cabinete (legislaţie, desen, geografie, istorie, limba română, limba engleză, matematică),
– 5 ateliere (sudură, lăcătuşerie, stungărie, electric),
– salon de coafură
– sală de sport, amenajată prin forţe proprii,
– teren de sport, cu gazon sintetic.

Laboratoare de informatică (AEL, ECDL, CAD, BV)

Laboratoare (tehnologic-multimedia, electrotehnică, fizică)

Cabinete (legislaţie, geografie)

Ateliere (sudură, electric, strungărie)
Liceul nostru este printre puţinele şcoli din ţară care are, într-o clădire specială, un atelier de
prelucrări mecanice cu utilaje funcţionale (strunguri, freze, raboteze şi alte maşini unelte) şi un
atelier de sudură cu 10 posturi de sudură, extrem de utile pentru formarea profesională a elevilor.
De asemenea în această clădire există şi ateliere de lăcătuşerie, prevăzute cu bancuri de lucru,
atelier de electrotehnică şi electronică şi salon de coafură dotat pentru pregătirea elevilor de la
calificarea Coafor stilist.

Salon de coafură

Sală de sport şi teren de sport cu gazon sintetic
L.T.“G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea are şcoală de şoferi, autorizată ARR şi dispune de un
autoturism Dacia Logan, pentru efectuarea pregătirii practice auto şi de Cabinet de legislaţie rutieră,
pentru efectuarea pregătirii teoretice, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoria
B, pentru calificarea tehnician electrician auto, pentru care suntem acreditaţi.

Şcoala de şoferi

Practica se desfăşoară la agenţii economici
Şcoala noastră dispune de:
– bibliotecă cu peste 14.000 de volume,
– biblitecă de limbă engleză cu aproximativ 2.000 volume – prin donaţia Clubului Rotary;
– parc amenajat în curtea şcolii, prin proiectul „Simte (in)diferenta verde”, finanţat de Fundaţia
pentru parteneriat şi MOL România.
şi oferă următoarele servicii:
– cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi asistentă medicală;
– cabinet pentru consiliere psihopedagogică;
– cazare în regim de internat cu servirea mesei la cantină.
Liceul Tehnologic „General Magheru” oferă condiţiile optime unui campus şcolar, având, în
incinta şcolii, şi condiţii de cazare în Căminul-internat şi servirea mesei într-o Cantină modernizată.

Cămin-internat şi Cantină

Misiunea socială a şcolii este deosebit de importantă şi în acelaşi timp delicată, dacă avem în
vedere faptul că în cadrul L.T. „G-ral Magheru” Rm.-Vâcea există un procent substanţial de elevi
care provin din familii defavorizate din punct de vedere economic şi social. Factorii de risc
educaţional reprezintă o provocare pentru şcoala noastră şi căutăm permanent soluţii de rezolvare.
Pornind de la aceste premise, toate eforturile noastre sunt îndreptate spre creşterea calităţii şi
eficienţei instruirii şi educaţiei, astfel încât să asigurăm formarea profesională a absolvenţilor pentru
calificări/specializări care să le asigure acestora accesul pe piaţa muncii şi integrarea lor, cu succes,
în societate. Dovadă sunt şi rezultatele obţinute de elevii şcolii noastre la olimpiade şi concursuri de
profil şi cultural-educative, dar ne vom referi doar la cele desfăşurate pentru profilul tehnic.
Nr.
Nume si
crt. prenume
1. Hâlcu Andrei
Cosmin

Olimpiada/
Disciplina – anul
XI Tehnician
Olimpiada aria „Tehnologii”
C proiectant CAD profil Tehnic – 2013
– domeniul mecanic

Cl.

Calificarea

2. Şeuleanu
Teodora

XI Tehnician
A electrician
electronist auto

3. Hâlcu Andrei
Cosmin

XII Tehnician
Olimpiada aria „Tehnologii”
C proiectant CAD profil Tehnic – 2014
– domeniul mecanic

4. Băluţă Teofil

XI Tehnician
A electrician
electronist auto

Olimpiada aria „Tehnologii”
profil Tehnic–2014
– domeniul electric

6. Băluţă Teofil

XII Tehnician
A electrician
electronist auto

Olimpiada aria „Tehnologii”
profil Tehnic–2015
– domeniul electric

7. Şeuleanu
Teodora

8. Varga
Dragoș

Olimpiada aria „Tehnologii”
profil Tehnic – 2014
–domeniul electric

Loc/
Profesori
Nivel
coordonatori
I
Olteanu Elena
Judeţean Fuscel Cristian
Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria
II
Nicolin Carmen
Judeţean Sescioreanu Maria
Olteanu Elena
ms.Mocanu Dinu
III
Olteanu Elena
Judeţean Fuscel Cristian
Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria
Menţiune Nicolin Carmen
Judeţean Sescioreanu Maria
Olteanu Elena
ms.Mocanu Dinu
II
Nicolin Carmen
Judeţean Sescioreanu Maria

Olteanu Elena
XII Tehnician
Olimpiada aria „Tehnologii”
Menţiune Nicolin Carmen
A electrician
profil Tehnic–2015
Judeţean Sescioreanu Maria
electronist auto –domeniul electric
Olteanu Elena
XIC Tehnician
Olimpiada aria „Tehnologii”
I
Olteanu Elena
proiectant CAD profil Tehnic–2016
Judeţean Hâlcu Carmen
– domeniul mecanic
Fuscel Cristian
Sescioreanu Maria
Nicolin Carmen
Ms. Ionescu D-tru

Premianţii şcolii
Nume si
Cl.
Calificarea
prenume
1. Şeuleanu
XI A Tehnician electrician
Teodora
electronist auto
2. Taloş-Măluţeanu XI A Tehnician electrician
Alexandru
electronist auto

Nr.
crt.

Concursul/
Disciplina – anul
“Automobilul între DA şi
NU” 2014, Rm.-Vâlcea
“Automobilul între DA şi
NU” 2014, Rm.-Vâlcea

Loc/
Profesori
Nivel
coordonatori
II
Nicolin Carmen
Naţional
III
Nicolin Carmen
Naţional

3. Şeuleanu
Teodora
4. Băluţă Teofil

5. Taloş-Măluţeanu
Alexandru
6. Bordianu Eduard
Nicolae
7. Taloş-Măluţeanu
Alexandru
8. Vladu Elida
9. Taloş-Măluţeanu
Alexandru
10. Băluţă Teofil
11. Florescu Cosmin
12. Cârcotă C-tin
Enescu Florin

XI A Tehnician electrician “Oltul sursă de energie”
electronist auto
2014, Rm.-Vâlcea
(cultură generală tehnică)
XI A Tehnician electrician “Oltul sursă de energie”
electronist auto
2014, Rm.-Vâlcea
(cultură generală tehnică)
XI A Tehnician electrician “Elevii, inventica şi protecelectronist auto
ţia mediului” Horezu-2014
XI A Tehnician electrician “Educaţie – Tehnologie –
electronist auto
Progres” Horezu – 2014
XI A Tehnician electrician “Educaţie – Tehnologie –
electronist auto
Progres” Horezu – 2014
XI A Tehnician proiectant “Automobilul între DA şi
CAD
NU” 2015, Rm.-Vâlcea
XIIA Tehnician electrician “Elevii, inventica şi protecelectronist auto
ţia mediului” Horezu-2015
XIIA Tehnician electrician “Elevii, inventica şi protecelectronist auto
ţia mediului” Horezu-2015
XI A Tehnician procesare “Automobilul între DA şi
text – imagine
NU” 2015, Rm.-Vâlcea
2pA Sudor – IP3
Concurs naţional
„Știu și aplic”
2015-2016

II
Nicolin Carmen
Interjud.
Menţiune Nicolin Carmen
Interjud.
Menţiune Nicolin Carmen
Interjud.
III
Nicolin Carmen
Judeţean
III
Sescioreanu Maria
Judeţean
Menţiune Udrea Ramona
Naţional
II
Nicolin Carmen
Interjud. Sescioreanu M.
Menţiune Nicolin Carmen
Interjud. Sescioreanu M.
II
Chiru Ramona
Naţional Olteanu Elena
Județean Sescioreanu Maria,
I
Olteanu Elena,
Ms. Ionescu D-tru

Elevii Liceului Tehnologic „G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea au participat în mai multe proiecte
internaţionale, naţionale, regionale şi locale, iar în anul școlar 2015-2016 în şcoala noastră s-a
desfășurat Proiectul POSDRU/175/2.1/S/151627–„IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”,
relevant pentru pregătirea elevilor, care și-a propus, ca obiectiv general, dezvoltarea aptitudinilor de
muncă pentru elevi, în vederea îmbunătățirii adaptabilității acestora la cerințele pieţei muncii, prin
utilizarea metodei inovative de învăţare nonformală „firma de exerciţiu”, în care au fost implicaţi,
elevii de la calificarea tehnician procesare text-imagine.
Denumire proiect

Parteneri

PeriResponsabili Niv.
oada
11 feb.– Duţă Mihaela
Naţ.
10 dec. Ionescu Gabriela
2015 Sescioreanu

POSDRU 175/2.1/S/151627 • Institutul pentru Dezvoltarea
– IDEE pentru o societate Evaluării în Educaţie – IDEE
• Editura SIGMA
bazată pe cunoaștere
• Asociația EXE – Expertiză pentru
Maria
o societate bazată pe cunoaștere
Olteanu Elena
Obiectivul proiectului – Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii
adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant, prin gestionarea activităţii
unei firme şi realizarea unor produse.
Denumirea
Nr.
Produse, realizări
firmei de exerciţiu
elevi
10 – Revistă şcolară „Agora” (ISSN)
1. Agora Press SRL
2. SC Smart Press SRL 10 – Revistă şcolară „Smart” (ISSN)
– stand de prezentare de afişe, mascote, cărţi de vizită etc. la Târgul
Interregional de la Straja, jud.Hunedoara
– premiul II la Concursul interregional „Cel mai bun articol despre
localitate” cu articolul intitulat „Râmnicul de odinioară”
– contract de prestări servicii cu L.T.,,G-ral Magheru” pentru
realizarea invitaţiilor pentru serbarea de sfârşit de an şi pliantelor de
promovare a ofertei şcolare
Concluzie – Elevii clasei de Tehnician procesare text-imagine, participanţi în proiect, au avut
ocazia să-şi dezvolte şi să aplice practic competenţele tehnice dobândite

Alături de derularea parteneriatelor şi colaborărilor cu agenţii economici s-a urmărit şi
eficientizarea colaborării cu comunitatea locală, cu autorităţile locale, Primăria Rm-Vâlcea,
Consiliul Judeţean Vâlcea, ISJ Vâlcea, CCD Vâlcea, pentru: asigurarea calităţii educaţiei şi formării
profesionale a elevilor, desfăşurarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale, desfăşurarea
de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă a cât mai multor
elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială.

Activităţi extracurriculare

Învăţăm şi altfel ...
Director prof. Sescioreanu Maria
Dir.adj. prof. Olteanu Elena

Prof. Nicolin Carmen

