
LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU”

MAIERU

Adresă: Str. Principală   nr. 201, 

Maieru, jud. Bistrița-Năsăud

Telefon/Fax: 0263/372185
Email: scoala_maieru@yahoo.com
Web: www.liceul-maieru.com

Echipa managerială 

Director  CÎRDAN NICU

Director adjunct CRĂCIUN ADRIAN

Consilier educativ BORȘ VIORICA

mailto:scoala.maieru@yahoo.com
http://www.liceul-maieru.com/


Dragă absolventule  de clasa a VIII-a, 
Știu că ai trecut prin momente grele în această perioadă de 

incertitudine... Știu că ești un învingător și sunt multe motive pentru 
care merită să fii elevul liceului nostru...
Noi promovăm formarea ta ca om , cu valențe profesionale, culturale, 
civice și morale...
Te așteptăm, cu drag, să le descoperi...!!!

➢PROMOVĂM 
➢Egalitatea de șanse

➢Dialogul

➢Responsabilitatea

➢Integritatea

➢Colegialitatea



OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

NR. CLASE TOTAL NR. LOCURI

CLASA a IX-a învățământ liceal – profil servicii, domeniul
Economic

1 24

CLASA a IX-a învățământ profesional cu durata de 3 ani –
Lucrător hotelier 

1 24

CLASA a IX-a învățământ profesional cu durata de 3 ani –
Mecanic auto

1 24



• Pentru absolvenții de liceu:

➢Diplomă de absolvire

➢Diplomă de bacalaureat

➢Certificat de calificare 

profesională nivel 4 de 

calificare– Tehnician în 

activități economice

LA TERMINAREA STUDIILOR, 
ABOSLVENȚII OBȚIN 



CE OFERIM?

Pregătire de specialitate

Acces la rețeaua de INTERNET

Săli de clasă cu table interactive și 
videoproiectoare



CE OFERIM?

Pregătire în laboratoare de specialitate și 

la agenții economici



Avantajele alegerii învățământului 
profesional:

➢Certificat de calificare profesională  nivel 3-

lucrător hotelier

➢Certificat de calificare profesională  nivel 3-

mecanic auto

➢Bursă profesională acordată lunar în valoare 

de 200 lei

➢Școala de șoferi categoria B –GRATUIT

• pentru mecanici auto



Practică de specialitate la agenții economici de 

profil și în laboratorul de turism și alimentație 

al școlii



Practică în laboratorul de turism și 

alimentație al școlii



Laborator tehnologic Mecanică

ŞCOALA DE ŞOFERI CATEGORIA B -gratuit
pentru mecanici auto



Practica la agenți aconomici

Atelierul service auto al școlii



REZULTATELE VORBESC DESPRE LICEUL 
NOSTRU...

LOCUL I  

Concursul”Săptămâna meseriilor” 

2019-mecanici auto

Te așteptăm, cu drag!!!


