
 

   



 Liceu cu tradiție în învățământul 
agricol,funcționând de 

 Singurul liceu cu specializarea tehnician 
veterinar din județ 

 Singurul liceu agricol din județ care oferă 
posibilitatea efectuării stagiilor de pregătire 
practică în UE(Spania,Portugalia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dacă vrei să faci parte din familia Liceului 
Tehnologic Agricol Bistrița alege din oferta 
noastră pentru anul școlar 2020-2021 : 

 Tehnician  veterinar-Domeniul agricultură 
 (1 clasă-28 locuri ) cod specializare 140  
  

 
 Mecanic auto (1 clasă- -28 locuri )-cod 527 
 Horticultor  (1 clasă- 28 locuri )-cod 591 
 Brutar-patiser-preparator produse făinoase(1 clasă -28 

locuri )-cod 603  



 
Ce înveți? 

 Să asiști medicul veterinar în timpul examinării animalelor 
domestice și în timpul operațiilor chirurgicale 

 Să asiguri buna funcționare a unui cabinet veterinar  
 Să ai grija de animalele aflate sub tratament și în ședere 

temporară în clinicile veterinare 
Ce job poți avea?  
 Tehnician veterinar în ferme de 

animale,herghelii,cabinete,clinici și spitale veterinare  
 Lucrător în farmacii veterinare,PET shop-uri,depozite 

veterinare 
 Tehnician veterinar la Direcția Sanitar Veterinară  

 



 

Ce înveți? 
 Să efectuezi lucrări pentru 

cultivarea și întreținerea viței de 
vie,arborilor,arbuștilor,florilor 

 Să produci răsaduri  
 Să cultivi utilizînd tehnici de 

cultivare intensive  
Ce job poți avea ?  
 Horticultor în fermele agricole 

destinate producerii de fructe,flori 
,legume,arbori și arbuști 
ornamentali  



 

Ce înveți ? 
 Să prepari diferite tipuri de produse de panificație și patiserie 

 Pregătirea materiilor prime și auxiliare,tehnici de ambalare 

 Prepararea tipurilor de aluat pentru obținerea produselor de 
patiserie, semipreparatelor folosite în patiserie,aluaturilor pentru 
produse făinoase 

 Prelucrarea aluaturilor pentru obținerea produselor de patiserie 

Ce job poți avea? 
 Brutar/patiser în  unitățile de panificație, patiserie și de 

fabricare a produselor făinoase 



 

Ce înveți? 
 să realizezi  operatii de întretinere si reparație la 

autovehicule rutiere 
 să  realizezi    operaţii de reglare, ajustare, 

instalare, întreţinere şi reparare la sistemele, 
mecanismele şi instalaţiile automobilelor 

 verificarea stării de funcționare a automobilelor 
Ce job poți avea? 
 Mecanic-auto în service-urile din domeniul auto  
 Mecanic –auto într-o firma de trasnport ,etc. 



 
Prin proiectele Erasmus+ elevii liceului desfășoară stagiile de 
pregătire practică în state membre UE.În anii anteriori elevii noștri 
au fost în Portugalia și Spania  

 Instruire practică competentă, asigurată cu 
ajutorul partenerilor educaţionali 
 

 Oferă resurse pentru dezvoltarea ta 
 Devii profesionist pe piața muncii 
 Este o școală modernă 
 Găsești domeniul în care poți face carieră 
 Ai șansa de a te dezvolta optim 



 

 
 Corpul didactic reprezentat în întregime de personal calificat, de o înaltă 

ţinută morală şi profesională 
 Dispune de o bază materială adecvată formării competențelor profesionale  
 Școala dispune de laboratoare de:fizică,biologie,chimie, 

horticultură,informatică,mecanică,lb.engleză,industrie 
alimentară,veterinar,sală de sport  

 Posibilităţi de cazare în internatul liceului la tarife  avantajoase  
 Decontarea abonamentului pentru elevii navetiști  
 Burse de merit și studiu pentru elevii cu rezultate bune la învățătură 
 Burse pentru elevii cu posibilităţi materiale reduse 
 Burse profesionale pentru elevii de la învățământul profesional  
 Posibilitatea de a obține permisul de conducere categoria B și categoria Tr. 
 Posibilitatea participării la stagii de practică în străinătate  
 Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, întreceri 

artistice şi sportive 
 



 

 Liceul nostru este pregătit să primească elevi 
din întregul județ.  

 În acest scop, avem pregătite locuri de cazare 
în internatul liceului.  

 Internatul dispune de cantina și o sală de 
mese, unde elevilor li se oferă trei mese pe zi. 

 Elevii cazați aici sunt permanent 
supravegheați de către un pedagog. 

 Le mai oferim elevilor cazați în internat și 
accesul la sala de sport a liceului 

 



 
Oferta noastra de proiecte și activități extrașcolare este foarte variată  

Proiecte 
județene 
”Întinde 
mâna, 

prietene”   

Proiecte 
regionale 

”Arbori 
pentru 
viitor”  

Programe 
naționale

Eco-
Școală  

Programe 
europene 
Erasmus+  

Proiecte de 
serviciu în 

folosul 
comunității  

Proiecte 
locale 

Proiectul 
ROSE  



Dacă îți dorești să înveți o meserie alege școala noastră! 
Noi te învățăm cum poți să faci o carieră din asta ! 

 
Contact  

Web-site :www.agricolbistrita.ro 
E-mail: scoala@agricolbistrita.ro 
Telefon/fax:  0263/238101 
Adresa:Drumul Tărpiului , Nr. 21 
Cod poștal: 420062, 
Localitatea: Bistriţa 
Județul: Bistriţa–Năsăud 
ROMÂNIA 
 

http://www.lagricolb.educatia.ro/
mailto:scoala@agricolbistrita.ro
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