
 
 

ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI ELEVII ! 

 

DATE  DE IDENTIFICARE 
Liceul  Tehnologic  „Mihai Viteazu” Vulcan, HD  

Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.43 

0254 570525  

@: liceul_vulcan@ yahoo.com 

http://www.mihaiviteazuvulcan.ro 

Manageri : Profesor Malvine Socaci- director 

  Profesor Dumitru Sandu - director adjunct 

Profesor Bădău Bogdan - director adjunct 

  Profesor Aurora  Istratie - director adjunct 

 

SCURT  ISTORIC 
Prima instituție de învățământ de nivel liceal s-a înființat in orașul Vulcan in 1960 sub numele 

de Școală medie mixtă, care și-a schimbat numele in Liceul Teoretic Vulcan și apoi in Liceul de Cultură 

Generală Vulcan. Din 1977 s-a numit Liceul Industrial Minier Vulcan 

până în anul 2000, când s-a primit aprobarea schimbării denumirii in 

Grupul Școlar „Mihai Viteazu” Vulcan. Din toamna anului 1968 liceul 

funcționează în actuala clădire. 

Demersul educațional al colegiului, alături de familie și  

comunitate, are ca ideală dezvoltarea liberă, formarea personalității 

autonome și creative a a tinerilor ce vor deveni adepți pentru integrarea 

socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică, supusă unor 

transformări continue. Noi urmărim formarea personalității morale şi 

responsabile a elevilor, promovând o instruire la standarde înalte, bazată 

pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 

profesionale în diverse domenii..  

 Alături de familie și comunitate modelăm  

personalități oferind  idealuri de  dezvoltare 

liberă  și armonioasă a individualității umane 

printr-un proces de instruire și educație de 

calitate.  
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OFERTA  EDUCAŢIONALĂ 2019-2020 

 

 

 

FILIERA 

TEORETICĂ 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

NUMĂR DE 

CLASE 

2019-2020 

Real MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 

Umanist FILOLOGIE 2 

Real ȘTIINȚE  ALE  NATURII 1 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 

  

  

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

NUMĂR DE 

CLASE 

2019-2020 

Mecanică de 

motoare 

MECANIC AUTO ÎNTRȚINERE ȘI 

REPARAȚII 

28 LOCURI 

Industrie textilă și 

pielărie 

CONFECȚIONER PRODUSE 

TEXTILE 

14 LOCURI 

Electromecanic ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII INDUSTRIALE 

14 LOCURI 

 

 

POSTLICEAL 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

NUMĂR DE 

CLASE 

2019-2020 

Electric 
MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE 

MĂSURĂ ȘI AUTOMATIZĂRI 
1 

Mecanic TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 1 

Comerț TEHNICIAN ACTIVITĂȚI COMERCIALE 1 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ DOMENIUL SPECIALIZAREA 

NUMĂR DE 

CLASE 

2019-2020 

Servicii TEHNICIAN ÎN TURISM 1 

Tehnic TEHNICIAN PROIECTANT C.A.D. 1 



 
 

RESURSE 

Liceul nostru a fost complet  reabilitat  printr-un proiect european 

amplu, care s-a derulat  cu sprijinul Primăriei Vulcan.  

Dotarea (clase spațioase, distribuite în trei corpuri  de clădire 

diferite) :  

 24 de săli  luminoase,  dotate cu videoproiector; 

 3 laboratoare de fizică-chimie cu mobilier  și aparatură specifică 

experiențelor și experimentelor;  

 4 ateliere şcoală pentru toate meseriile promovate prin planul de 

învățământ; 

 un atelier de croitorie în clădire nouă dotat cu 30 de mașini  de cusut 

din ultima generație; 

 un atelier auto dotat cu simulator  și școală de șoferi cu instructor 

special pregătiți; 

 2 cabinete de informatică dotate, fiecare, cu câte 29 de calculatoare  

noi,  puternice, legate în reţea, conectate la Internet;  

 sală de sport și educaţie fizică pe două etaje, renovată după cele 

mai moderne standarde europene; 

 bibliotecă cu depozit de carte şi Centru de Documentare și 

Informare;   

 studio de radio - televiziune cu circuit închis;   

 sală de festivităţi impresionantă, elegantă, folosită  pentru 

activități, proiecte, spectacole  susținute de trupa de teatru a liceului;  

 mobilier nou, mese și scaune ergonomice  pentru o poziție 

sănătoasă a corpului;  

 

VOLUNTARIAT 

În liceul nostru, Programul SNAC, are o tradiţie de  aproape 6 ani. S-a ajuns la un număr de peste 

110 de voluntari si 30 cadre didactice implicate. Deşi  acest program 

se adresează copiilor din Școli speciale şi Centre de Plasament, am 

încheiat parteneriate și cu alte instituții şcolare, unde copiii ne-au 

primit cu braţele deschise de fiecare dată când i-am vizitat. Grupul 

ţintă sunt copiii cu dizabilităţi din Centrul de Psihopedagogie 

Curativă Hunedoara, filiala Lupeni. Suntem prietenii lor, de acum, 

ne cunosc, i-am îndrăgit și am reușit să ne apropiem de ei, să 

socializăm cu ei, iar ei ne primesc cu drag de fiecare dată când mergem în vizită. Voluntarii noştri s-au 

implicat in activităţi ca: ,,Săptămâna legumelor donate”, proiectul “Let’s do it, România!”,  parteneriat cu 

ROREC, ,,Să oferim de Crăciun”, vizite la Centrul de Plasament Vulcan și donații.  



 
 

ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE 

 Ziua Europeana a Limbilor Vorbite. 

 Saptamana filmului romanesc. 

 Comemorarea Holocaustului în România. 

 Lansare de carte „Firimituri de fericire”. Întâlnire cu scriitoarea 

Ana Podaru 

 „Totuși iubirea” –Adrian Păunescu. Recital- concurs. 

 Ziua Mondială împotriva fascismului şi antisemitismului. 

 „Din suflet pentru suflet“- diseminarea activităților de 

voluntariat. Întâlnire cu reprezentanți ai autorității locale, 

voluntari, agenți economici. 

 Românie, La mulţi ani !1 Decembrie Ziua Naţională a României 

– Medalion literar artistic. 

 „Crăciunul altfel”- atelier de creație. 

 Serată literar-artistică-„Tradiţie şi religie”. Program de colinde. 

 „Puterea cuvântului eminescian” – Simpozion litrar – artistic. 

168 ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. 

 „Unirea în conştiinţa românilor” Expoziţie de desene. Concurs 

de eseuri. 

 Concursul judetean ..ECO FASHION” ed. II, inscris in CAEJ, 

pozitia 2, domeniul Ecologie si protectia mediului, 15 mai 2019 

 „Zile de iubire –zile de poezie” –Dragobetele la români. 

Concurs - iubirea în versuri, proză şi culoare.  

 Prezentare de carte: Memoriile unei gheise- Arthur Golden. 

 Mărțișoare literare– Program artistic cultural. Expoziţie de 

lucrări personale: desene, mărţişoare, creaţii literare. 

 În lumea lui Ion Creangă. Concurs „Cel mai bun povestitor”, 

Cea mai frumoasă “Amintire din copilărie”. 

 Audiție muzicală  -  Giuseppe Verdi 

 „Ziua francofoniei” Nous sommes francophones, ed. a III-a 

 „Violența și urmările ei”- campanie împotriva violenței. 

 „Ziua Bibliotecarului “. 

 Călătorie în lumea cărţii. Expoziție de carte, concurs de 

desene. Finalizarea concursului ,,Poveste din poveste”. 

 Concursului Județean „Să ne cunoaştem valorile – români 

care au schimbat lumea” înscris în CAEJ la poziția 63, Domeniul 

Științific, 20 mai 2019 

 8-9 mai, triplă semnificaţie: Dezbatere. Spring Day- activităţi 

educative cu prilejul zilei de 9 mai 

 Vizita virtuală prin muzeele lumii. 

 Final de  drum liceal. Prezentarea unor facultăți din țară. 

Întâlnire cu reprezentanţii facultăţilor. 

 „Ziua porţilor deschise”- vizita elevilor absolvenţi  din clasa a 

VIII-a. 



 
 

PROIECTE  EDUCATIVE 

1. Simpozionul Internațional „Creativitate și tehnologie  în abordarea 

procesului instructiv-educativ”, ediția a VI-a, aprilie 2019. 

2. Concursul județean ,,MATHEMA” ediția a II-a, 13 aprilie 2019; 

scopul acestui concurs este de a stimula pasiunea elevilor pentru 

matematică. 

3. Simpozionul interjudețean de comunicări științifice „Județul meu– 

TRADIȚIE ȘI TURISM” , ediția a VI-a,  mai 2019. Cultural artistic–

folclor, tradiţii, obiceiuri.  

4. Concursul Județean „IMAGINI DE NEUITAT” înscris în CAEJ la 

poziția 10, domeniul Cultural artistic: Arte vizuale, 11ianuarie  2019–

31 mai  2019.  

5.Concursul Județean „EDUCAȚIA PENTRU O VIAȚĂ 

SĂNĂTOASĂ” înscris în CAEJ la poziția 32, domeniul Ecologie și 

protecția mediului, mai  2019.  

6. Concursul Județean „TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR ÎN 

PERCEPȚIA ELEVILOR” înscris în CAEJ la poziția 19, domeniul 

Cultural artistic, mai 2019.  

7. Concursul Județean „PROIECTARE ÎN AUTOCAD” înscris în 

CAEJ la poziția 71, domeniul Tehnic, aprilie-mai 2019. 

 

REZULTATE    

 
 

 

 

 

 

 

Alături de familie și comunitate modelăm  personalități oferind  

idealuri de  dezvoltare liberă  și armonioasă a individualității umane 

printr-un proces de instruire și educație de calitate.  

 
An școlar 

Nr. elevi 
înscriși  

la ex. de BAC 

Nr. elevi 
promovați 

la ex. de BAC 

Procent 
promovabilitate 

[%] 

2016-2017 137 104 75,9 

2017-2018 118 77 65,25 

118

77

BAC 2018


