
 

 
 
 

 

 
Resurse materiale 

* 3 laboratoare informatică 
* 4 laboratoare stiințe ale naturii ( 

fizică, chimie, biologie ) 
* Bibliotecă 
* Sală de sport 
* Teren de sport sintetic 
* Cabinet de asistență 
psihopedagogică 
* Cabinet de logopedie 
* Cabinet medical 
 

 
 
 

 
 

Resurse umane 
Cadre didactice calificate 100 % 

Liceul Teoretic Pavel Dan, 
prestează servicii educaționale la 
standardele calității , urmărește să 
răspundă familiei și societății prin 
formarea unui absolvent capabil 
să decidă asupra viitorului său 
profesional , pregătit pentru 
societatea cunoașterii. 

Liceul Teoretic Pavel Dan 
este o școală care înțelege ce este 
reușita pornind de la 
evaluarea propr iu lu i  efect 
pedagogic, este o școală care își 
cunoaște impactul. 
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CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2020-2021 

ETAPA I:   4 martie  - 23 martie 2020 
ETAPA II: 23 aprilie - 30 aprilie 2020 

 
ACTE NECESARE : 

* cerere tip de înscriere - listare la secretariat 
* certificat de naștere copil ( original și copie ) 
* C.I. a părintelui / tutorelui legal ( original și copie ) 
* rezultatul evaluării psihosomatice a copilului 
( după caz ) 

Informații: tel. 0264-368036 

– 

 
 
ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 2  MARTIE 2020 

la locația de pe str. Tudor Vladimirescu nr.33 

în intervalul orar 12,00-16,00 
 

 
ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 2 MARTIE 2020 

la locația de pe str. Gh. Lazăr nr. 16  

în intervalul orar 12,00-16,00 

                  

PRIMAR  

ClaSa 

pregătitoare 

1 claSă / 25 locuri 

str. Tudor Vladimirescu nr.33 
 

ClaSa 

pregătitoare 

1 claSă / 25 locuri 

Str. GH. LAZĂR   nr. 16 
 

GIMNAZIU  

ClaSa a V -a 

2 clase / 60 locuri  

str. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 17 
 

ClaSa a V -a 

1 claSă / 22 locuri 

Str. GH. LAZĂR   nr. 16 
 

LICEU 

Str. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 17 

 

ClaSa a IX -a 

 MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

 
1 claSă 

/ 28 locuri 
 

ClaSa a IX -a  

STIINȚE ALE NATURII 

intenSiv engleză 

1 claSă 

/ 28 locuri 

 

ClaSa a IX -a 

 STIINȚE ALE NATURII 

1 claSă 

/ 28 locuri 
 

ClaSa a IX -a 

 FILOLOGIE 

intenSiv engleză 

1 claSă 

/ 28 locuri 
 

 

, 


