
    

        Liceul nostru functioneză in prezent cu doua 

forme de invăţământ:  gimnazial si liceal, profil 

teoretic si vocational 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 MISIUNEA ŞCOLII 

 Liceul nostru oferă fiecărui elev şansa 

dezvoltării sale, printr-o gândire critică, curioasă, oferă 

şansa să se dezvolte din punct de vedere academic, social 

şi personal, astfel încât în momentul absolvirii, fiecare să 

aibă cele mai bune rezultate academice de care este 

capabil, să fie pregătit pentru o treaptă superioară de 

educaţie şi un bun cetăţean, cu un comportament 

responsabil în spiritul normelor democratice şi comunitar 

europene. 

    Liceul nostru oferă fiecărui elev posibilitatea de a se 

forma pe o rută personală, de a-şi continua studiile într-o 

formă de învaţamânt superior sau postliceal în funcţie de 

aptitudini şi interese, de a se integra pe piaţa muncii 

valorificându-şi pregătirea dobândită. 

                       
 

Rezultate Olimpiade scolare 2019 

Faza nationala 
❖ Sociologie  

• Coconoiu Alexandra XIIB, prof. indrumator Ghinea 

Carmen 

 

 

 

Rezultate Olimpiade scolare 2019 

Faza Judeteana  
 

 

 

Olimpiada  ,,Lectura ca Abilitate de Viata’’ 
 

Limba si Literatura Romana  
 

- prof. indrumator Pele - Trailoiu Virginia 

• Costache Natalia, cls. XI-a B, Mentiune. 

• Seracovanu Oana, cls. a XII-a D, Mentiune 
 

 

Art Nova 
 

Limba si Literatura Romana  
 

- prof. indrumator Pele - Trailoiu Virginia 

• Costache Natalia, cls. XI-a B, Mentiune. 

• Cioaba Larisa, cls. a X-a D, Locul III 

 
 

Chimie -prof. indrumator Stoinel Mirela 
❖ Concursul Coriolan Dragulescu 

• Georgescu Razvan, cls. IXD, mentiune. 

  

 

Istorie - prof. indrumator Negrescu Petronela  

• Spatariu Alessandra - X B – Mentiune. 
 

 
 Limba Engleza  

❖ Prof. Radu Rusu si Nuti Rusu 

• Semen Andrei, XI D, Mentiune 

• Seracovanu Oana, cls. XII-a D, premiul II 

❖ Prof. Padureanu Irina 

• Malis Andrei, IXB – Mentiune 

❖ Prof. Marescu Ileana 

• Balan Denis , cls. X-a D, Mentiune 

❖ Prof. Schiopu Alina 

• Smeu Vlad, cls. a X-a D, Mentiune 

 

Biologie – prof. Indrumator Calea Mirela 

• Avramovici Emiliana 

 

Chimie  - Concursul National Coriolan Dragulescu 

❖ Prof. Stoinel Mirela 

• Banu Alexandru, cls. a XI-a D, Mentiune 

 

   

 

 

 

 

Olimpiada Nationala a Sportului Scolar  

❖ Prof. Indrumator Isac Sorinel-Constantin 

• Mentiune , Faza Judeteana Fotbal 

• Crosul Europa – Cioaba Larisa, X-a D 

 

Concursul ,,Cu viata mea , apar viata’’ 

❖ Prof. Isac Sorinel-Constantin 

• Locul II,  Faza Judeteana. 

 
 

Baza materiala 

❖    2  laboratoare  informatică  

❖    1 laborator de fizică 

❖    1 laborator de chimie 

❖    1 laborator de biologie 

❖    Cabinete : matematică, limba româna, limba      

engleză, limba franceză, geografie, ştiinţe socio-

umane, istorie. 

❖    sală modernă de sport 

❖    Cabinet  de Limba engleza cu tabla interactiva de   

   ultima generatie 

❖    bibliotecă, sală C.D.I. 

❖    sală multimedia, sală AeL 

❖    Internet wireless in toată şcoala 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conducerea LICEULUI: 

Director : prof. OPRESCU GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
OFERTA   

EDUCAŢIONALĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

Clasa a IX - a  

Liceu - filiera teoretica : 

Profil uman – specializarea stiinte 

sociale: 

• Bil. Engleza – 1/2 clasa – 14 elevi. 

• Simplu – ½ clasa – 14 elevi 

 

Profil real – specializarea stiinte ale naturii – 

1 clasa – 28 elevi . 

 

Profil real – specializarea  matematica – 

informatica: 

• Bil. Engleza – 14 elevi . 

• Simplu – 14 elevi 

 

Liceu  – filiera vocationala  

Profil sportiv -Specializarea kaiac-canoe + 

canotaj -28 elevi: 

- 14 locuri kaiac-canoe 

- 14 locuri canotaj 

 

 Gimnaziu – filiera vocationala  

Profil sportiv -Specializarea kaiac-canoe + 

canotaj -28 elevi: 

- 14 locuri kaiac-canoe 

- 14 locuri canotaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  Impresii absolventi: 

 
• “Am ales Liceul Teoretic  „Traian Lalescu” pentru că imi 

oferă şansa de a-mi clădi o carieră intr-un domeniu care mă 

pasionează” 

• Anii de scoala au fost asemenea anilor de ucenicie în 

atelierele unor pictori. Pâna acum ati învatat sa mânuiti 

penelul, sa îmbinati culorile, sa le folositi corect. De acum 

fiecare dintre voi are în mâna un sevalet, o pensula si multe 

culori. Depinde de voi cum va veti „colora” viitorul.   

 

FINALITATI OFERITE  

ABSOLVENTILOR LICEULUI 

TEORETIC “T. LALESCU” 

 

            INVATAMÂNT  

             SUPERIOR 
         

 

 

    

 

 

 

 

 

LICEUL TEORETIC 

„TRAIAN LALESCU” 

ORSOVA - MEHEDINTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 
 

Orşova, jud. Mehedinţi 

Str. Porţile de Fier nr. 32, 

Tel / fax: 0252 / 361536 

Tel: 0252 / 361586 

E-MAIL : liclalescu@yahoo.com 

Website : liclalescu.ro 

 

Ciclul superior al liceului 

Clasa a XI-a, a XII-a 

 

Ciclul inferior al liceului 

Clasa a IX-a, a X-a 

ABSOLVENT 

GIMNAZIU 

BACALAUREAT 

Piaţa forţei 

de muncă 

 

Cursuri 

postliceale 

mailto:liclalescu@yahoo.com

