
 

Cabinete și laboratoare 

-informatică  

 

-chimie 

 

-biologie 

 

Scurt istoric al școlii noastre 

Prima școală primară a luat ființă în 

anul 1865, la Liteni, ca urmare a politicii de 

înnoire și de reformare a țării  începută de 

Alexandru Ioan Cuza. 

În perioada 1958-1962 a funcționat 

Școala agricolă profesională, fiind absolvită 

de 117 elevi. Din 1960, s-a generalizat 

învățământul de 8 ani, existând o singura 

școală pe satul Liteni. Din 1997 s-a reînființat 

Liceul teoretic, școală profesională și de 

ucenici, formând împreună Grupul Școlar 

Liteni. 

Începând cu anul școlar 2004-2005, 

Grupul Școlar Liteni ia denumirea de Iorgu 

Vârnav Liteanu. 

Date de contact: 

 Telefon: +4 0230535725 

Fax: +4 0230535725 

E-mail: grsliteni@yahoo.com 

http://www.liceuliteanu.ro 

Adresa : Str. Mihail Sadoveanu nr. 2 

Cod poștal : 727335 

Tehnoredactare&grafică ing. Flavian Doroftei 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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Echipa Managerială: 

Prof. Alina Manolache – director 

Prof. Adina Grigore – director adjunct 

Prof. Mihaela Chitic – director adjunct 

Ofertă educațională 

pentru anul școlar 

2018-2019 

mailto:grsliteni@yahoo.com
http://www.liceuliteanu.ro/


 

BAZA MATERIALĂ 

-Centru de Documentare și Informare cu peste 

5 mii de volume; 

 

-Laboratoare de informatică,  chimie; 

-Cabinete de fizică, biologie, limba română, 

matematică, științe ale naturii, istorie, 

geografie, limbi străine. 

-teren și sală de sport. 

-3 ateliere : - 2 de lăcătușărie  

  - 1 de montaj  

 

Oferta educațională  

pentru anul școlar 2018-2019 

-Profil Uman: 

specializarea filologie 28 locuri 

-Profil Real: 

specializarea științe ale naturii 28 locuri 

-Profil Tehnic: calificarea  

tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

56 locuri 

 -Școală profesională: durata 3 ani   

domeniul mecanic 28 locuri 

calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii 

  

MISIUNEA ȘCOLII 

 Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav 

Liteanu" formează tinerii din zona geografică 

a oraşului Liteni şi a zonelor adiacente, pentru 

o societate deschisă şi o cetăţenie activă. 

Şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui elev, 

pentru a deveni o personalitate puternică, 

independentă şi capabilă să se integreze activ 

în societate. 

Activități extrașcolare  

-proiecte internaționale  

 

-activități sportive 

 

-formația de dans popular Izvorașul 

 


