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“EMIL  RACOVIŢĂ”“EMIL  RACOVIŢĂ”“EMIL  RACOVIŢĂ”

2022 - 20232022 - 20232022 - 2023

LICEUL TEORETICLICEUL TEORETICLICEUL TEORETIC

 26-30 septembrie - Zilele limbilor 26-30 septembrie - Zilele limbilor 

 10 octombrie - Ziua Holocaustului;10 octombrie - Ziua Holocaustului;

 14-17 noiembrie - Zilele liceului14-17 noiembrie - Zilele liceului

 10 decembrie - Ziua Internaționalǎ a 10 decembrie - Ziua Internaționalǎ a 

 Zilele anglofoniei;Zilele anglofoniei;

 Acțiuni ȋn cadrul Asociației pentru Acțiuni ȋn cadrul Asociației pentru 

 Competitii sportive - fotbal, handbal, Competitii sportive - fotbal, handbal, 

 Proiectul ECO-ȘCOALA;Proiectul ECO-ȘCOALA;

   PEOPLE TO PEOPLE - acțiuni de PEOPLE TO PEOPLE - acțiuni de 

 Expoziție desene, caricaturi, handmade;Expoziție desene, caricaturi, handmade;

 26-30 septembrie - Zilele limbilor 

moderne;

 10 octombrie - Ziua Holocaustului;

 14-17 noiembrie - Zilele liceului

 10 decembrie - Ziua Internaționalǎ a 

Drepturilor Omului;

 Zilele anglofoniei;

 Acțiuni ȋn cadrul Asociației pentru 

Tineret "Emil Racovițǎ 2000";

 Competitii sportive - fotbal, handbal, 

volei, aerobic;

 Proiectul ECO-ȘCOALA;

  PEOPLE TO PEOPLE - acțiuni de 

voluntariat;

 Expoziție desene, caricaturi, handmade;



 informatica - 5 elevi

 economie - 1 elev

 filosofie - 1 elev

 fizica - 1 elev

 limba italiana - 1 elev

 limba engleza - 1 elev

 Calificati la etapele nationale ale 
Olimpiadelor scolare 2020

Dispunem de:

 
20 de săli de clasă moderne
 
7 laboratoare dotate corespunzător: 
4 informatică, 1 chimie, 1 biologie, 1 

fizică;
 
Biblioteca şcolii cu 15.000 volume;
 
Cabinet de asistenţă psihopedagogică;
 
Cabinet de asistenţă medicală;
 
Cabinete pe specializări: ştiinţe 

sociale, limbi moderne, limba 
română, matematică, geografie;

 
Bază sportivă modernă cu terenuri 

sintetice de fotbal, baschet şi 
nocturnă;

 
Sală de sport;
 
Fiecare sală de clasă este dotată cu 

aparatura modernă (proiector, 
boxe, internet)

            
 Profesori titulari tineri, bine pregătiţi  Profesori titulari tineri, bine pregătiţi 
şi implicaţi în formarea ta;şi implicaţi în formarea ta;

 Consiliere şi comunicare reale; Consiliere şi comunicare reale;

 Oportunităţi multiple de studiu al  Oportunităţi multiple de studiu al 
limbilor străine la nivel intensiv: engleză, limbilor străine la nivel intensiv: engleză, 
franceză, italiană, spaniolă şi germană,  franceză, italiană, spaniolă şi germană,  
DELF, DELE;DELF, DELE;

 Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în  Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în 
vederea viitoarei tale cariere;vederea viitoarei tale cariere;

 Cursuri opţionale: limba germană,  Cursuri opţionale: limba germană, 
limba spaniolă, limba italiană, educatie limba spaniolă, limba italiană, educatie 
pentru sanatate, etc.pentru sanatate, etc.

 Parteneriate educaţionale; Parteneriate educaţionale;

 Proiecte Europene Erasmus+ Proiecte Europene Erasmus+

 Proiect internaţional ECO-Şcoala Proiect internaţional ECO-Şcoala
  
 Revistele Şcolii „Spre Sud” şi  Revistele Şcolii „Spre Sud” şi 
„Ecosfera”;„Ecosfera”;

      
 Profesori titulari tineri, bine pregătiţi 
şi implicaţi în formarea ta;

 Consiliere şi comunicare reale;

 Oportunităţi multiple de studiu al 
limbilor străine la nivel intensiv: engleză, 
franceză, italiană, spaniolă şi germană,  
DELF, DELE;

 Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în 
vederea viitoarei tale cariere;

 Cursuri opţionale: limba germană, 
limba spaniolă, limba italiană, educatie 
pentru sanatate, etc.

 Parteneriate educaţionale;

 Proiecte Europene Erasmus+

 Proiect internaţional ECO-Şcoala
 
 Revistele Şcolii „Spre Sud” şi 
„Ecosfera”;

 Concursuri organizate de Liceul Teoretic 
“Emil Racovițǎ”  2020

 Concursul de istorie “Stefan cel Mare”

 Concursul de limba franceza “Francofete”
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