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Profesionalism
■ Educare și îndrumare permanentă la cele mai înalte standarde
• Profesori pregătiți și motivați
■ învățământ de calitate acreditat de ARACIP cu calificativul

„foarte bine"
• Pregătire suplimentară gratuită pentru bacalaureat

Practică, nu doar teorie
■ Stagiile de instruire practico sunt desfășurate la ferma didactică

pentru activitățile zootehnice și de agrotehnică montană, folosind
mașinile agricole specifice zonei de munte. Lucrările solului se
fac în gradina didactică a școlii sau în solar.

• Organizăm vizite de studiu „De la ferma Io furculiță"
■ Practică de specialitate la pensiunile agroturisbce din zonă, cu

posibilități de angajare pe timpul verii și după absolvire

Investim  în viitoru l tinerilo r
■ Educăm și formăm specialiști competitivi pe piața muncii oferind

șanse egale tuturor elevilor
• Promovăm identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor

fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți
aflate într-o permanentă schimbare

■ Atitudinea de antreprenor pentru mediul rural se învață într-un
cadru prietenos, unde profesorii și colegii devin a doua familie

■ Elevii școlii sunt implicați în activități extroșcolare atractive care
dezvoltă competențe sociale și abilități de comunicare necesare
dezvoltării personale

■ Absolvenții beneficiază de consultanță privind accesarea
fondurilor europene pentru a porni propria afacere

• Elevii pot opta pentru continuarea studiilor la facultăți de profil -
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de
Biologie -  sau la orice altă facultate își doresc

Angajare
■ Calificări profesionale cerute pe piața muncii
• Elevii noștri au șansa de o participa la proiecte desfășurate la

nivel județean, național și european, care contribuie la
dezvoltarea competențelor practice necesare tranziției de la
școală la locul de muncă

• Flexibilitate mai mare pe piața muncii (agricultură, administrație,
comerț, agribusiness)

• Absolvenții noștri primesc atestat pentru calificarea urmată, ceea
ce le asigura garanția ocupării unui loc de muncă bine plătit

• Recomandări in vederea angajării la ferme familiale din zonă
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Burse școlare
• Burse sociole (cazuri sociale, orfani, boală, merit, studii) -  au fost

alocate circa 80-90 burse/an cu o valoare medie de circa 420
leilelev

■ Burse "Bani de liceu'în valoare de 180 - 250/lună

A lte  beneficii
• Sală de sport și teren de sport dotat cu covor sintetic și iluminat

nocturn
■ Conectare la internet - elevii au acces permanent la rețeaua de

calculatoare, AEL și internet
• Cazare în internatul școlii, o clădire nouă ce asigură condiții de

hotel, respectiv camere cu două locuri, baie proprie și frigider în
cameră

■ Cantină Io parterul internatului; serviciile de cazare și cantină
costă doar 20 leilzi pentru elevi

• Cabinete și laboratoare pentru orele de teorie și aplicații practice
• Bibliotecă dotată cu pestei4.000 de volume, literatură beletristică

și de specialitate pe domenii
■ Centrul de Documentare și Informare -  reviste și literatura de
specialitate furnizate prin Rețeaua națională de dezvoltare rurală

"Spațiul rural se menține și se dezvoltă prin educație,
prin crearea unei atitudini prietenoase față de
potențialul satului românesc, prin promovarea unei
atitudini de agro-cultură."

Prof. Dan Pavel

Unde ne găsiți?
LICEUL TEHNOLO GIC DORNA CANDRENILOR
Localitatea Dorna Candrenilor, județul Suceava Str.
Principală, nr. 88
Telefon 0230-575171

Scrieți pe adresa de e-mail a liceului: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Vizitați pagina liceului la www.ltceultehnologicdornacandremlorro
sau dați like & share pe pagina de facebook a liceului la
www.facebook.com/liceultehnologic dornacandrenilor

Pentru informații sunați la numerele de mobil sau scrieți la adresele
de email următoare:

profesor Dan Pavel
tel. 0746 251 044/email: dorna dan@yahoo.com

director Valentina Pîrvu
tel. 0729 817 I 23/email: pirvu.valentina67@yahoo.com
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Copii. de ce să ajegeUr  o cariera
în agricultură?

Părinti de ce s* îndreptați copiiiv ’ spre o cariera
în agricultură?

Oferta
Liceului Tehnologic

Dorna Candrenilor:

Dacă îți plac anim alele ț i n atu ra  ț i vrei să țtii cum poți profesa
făcând ceea ce-ți place, aici este locul potrivit. M ulți oam eni
asociază o carieră de succes cu m unca într-un birou, noi însă îți
spunem că o carieră  de succes înseamnă să-ți placă ceea ce
m uncețti.

Fiecare elev admis la liceul nostru in tră  pe mâini bune.

Profesorii noștri sunt prietenoși ți m ereu  deschiși la dialog.

"Am ales calificarea de Tehnician în agroturism,
deoarece îmi oferă competențele necesare pentru a
dezvolta ferma familiei noastre, diversificarea producției
și a activităților. Școala m-a făcut să privesc în mod
realist posibilitățile de dezvoltare și importanța
produsului montan."

Livia Nacu, cls. a Xl-a

"Formarea personalității in anii de liceu și dezvoltarea
spiritului antreprenorial sunt două aspecte esențiale
pentru viitorii noștri absolvenți. Suntem reuniți intr-o
mare familie formată din profesori, elevi, părinți, agenți
economici și toți impreună formăm satul românesc."

Prof. Valentina Pîrvu, director

Tu poți fi v iito ru l țe f  al a facerii fam ilie i tale! A gricu ltura
mileniului III înseam nă o p o rtu n ită ți ți instrum ente pe care
părinții ți bunicii tă i nu le-au avut. Dacă ai cunoțtințe de
specialitate ți de m anagem ent, poți să inovezi ți să crețti
afacerea fam iliei la dim ensiuni nebănuite.

La liceu! nostru adaptarea e ușoară, elevii se integrează repede.
Facem o echipă frum oasă.în care avem grijă unii de alții.

"Am terminat liceul în anul 2016 cu calificarea
Tehnician in agroturism și continui afacerea familiei
mele. împreună cu părinții gestionăm o fermă de vaci și
o pensiune agroturistică. activități rentabile ț i  cu
potențial mare de extindere și extensie; în fiecare zi
aplic în practică ceea ce am învățat in anii de liceu.
Școala mi-a deschis orizontul spre resursele și
oportunitățile regiunii mele în special și a ruralului
montan din România, in generat "

Paul Candrea,
absolvent al liceului, in prezent tânăr antreprenor

"In acest liceu învățăm cum să păstrăm tradiția și să
promovăm dezvoltarea. îmi doresc să urmez o facultate
in domeniul agricol pentru a valorifica mai bine
potențialul fermei de familie in contextul zonei de
munte. Cred că viitorul nostru depinde de cât de bine ne
vom pregăti pentru acel viitor și cât de mult respect vom
avea pentru mediu.”

A lexandru Ursuț, cls. a Xl-a

Tehnician în
agroturism

Desfășoară activități de cazare,
alimentație șt agrement în codrul
pensiunilor turistice rurale și
agroturistice

Cultivă plante șt execută lucrări de
întreținere a plantelor
Creșteanimale
Valorifică produsele și serviciile
întocmește documente specifice

Executarea operațiilor de bază în
laborator și industria alimentară
Asigurarea calității produselor alimentare
Aplicarea proceselor biochimice la
fabricarea produselor alimentare
(produse lactate, preparate din carne)
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Tehnician în
activități
economice

Managementul și marketingul afacerii
Resurse umane și planificare
Contabilitate, finanțe și fiscalitate
Statistică și analiză economică
Arta negocierii in afaceri

Tehnician
veterinar

Agropedologie
Creșterea animalelor
Mașini agricole și zootehnice
Examinarea și tratarea bolilor la animale
Expertiza sanitar-veterinară a cărnii și
produselor de origine animală

Iți arătăm  ți te  învățăm  cum  fondurile europene pot contribui la
succesul afacerii tale.

C hiar dacă unii d intre părinții elevilor noștri sunt plecați în
străinătate, aici avem grijă ca elevii noștri să se sim tă ca „în
fam ilie” .

"Sunt absolvent al acestui liceu și am urmat Facultatea
de Zootehnie din cadrul USAMV Cluj. Acum lucrez Io
Primăria Comunei Coșna in funcția de consilier. Provin
dmtr-o familie de agricultor: cu tradiție in activitatea de
fierărie și potcovărie. Pe lângă serviciu, sunt implicat in
ferma familiei dar și in atelierul de fierărie, care este
singurul din comuna."

loan Pralea,
absolvent al liceului, in prezent consilier la Primăria

Comunei Coșna
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Tehnician în
prelucrarea

produselor de
origine
animală


