
 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 Responsabilitate 

 Performanță 

 Atitudine  

 Curaj 

 Egalitate de șanse 

 

 

 

MISIUNEA  ŞCOLII 

 

Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din 

Orăștie, aplicând tehnici moderne de muncă 

intelectuală, oferă:  

 

 Formarea inițială și continuă de înaltă 

calitate în domeniile: mecatronic, 

electric, chimie industrială și protecția 

mediului; 

 

 Asigură integrarea și reintegrarea pe 

piața muncii locală și regională; 

 

 Dezvoltă abilități manageriale și 

antreprenoriale necesare pentru cariera 

viitoare a elevilor noștri; 

 

 Un mediu de învățare stimulativ, cu 

orientare tehnologică de calificare 

superioară. 

 

 

 

 

 

Oferta şcolară  

pentru anul şcolar 2021-2022 
 
 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI 

PIELĂRIE - 3 ani 

Calificarea-Confecționer articole din 

piele și înlocuitori - 14 locuri 

 CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE – 3 ani 

Calificarea - Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar -14 locuri 

 

 MECANICĂ - 3 ani 

Calificarea - Frezor-rabotor-

mortezor-14 locuri 

 

 CHIMIE INDUSTRIALĂ - 3 ani 

Calificarea - Operator industria de 

medicamente și produse cosmetice  

- 14 locuri 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL  SERAL 

 

o clasa a 11-a -28 locuri 

 Domeniul - PROTECȚIA 

MEDIULUI   

Calificarea/specializarea -Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului 

 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

 ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

Calificarea/specializarea 

-Tehnician maseur - 28 locuri 

              

Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din 

Orăștie vă oferă contextul propice pentru o 

educație de calitate prin personalul didactic 

calificat și prin dotarea corespunzătoare cu: 

cabinete de limba română, limbi moderne, 

matematică, biologie, geografie, științe 

socio–umane, laboratoare de fizică, chimie, 

mecanică, informatică, ateliere, bibliotecă și 

sală de lectură, sală festivă, sală de sport 

multifuncțională și bază sportivă. 

 

 

„Viitorul învățământului 

liceal românesc și european 

este cel tehnologic!” 

 

 
Odată cu finalizarea studiilor liceale 

sau profesionale, absolvenții primesc 

diplomă și certificat de competențe 

profesionale pentru specializarea pe 

care o urmează, fapt care le este util în 

viitor pentru găsirea unui bun loc de 

muncă.   

 

 

 

               SUCCES! 

 

 

 

 

 

 



Spaţii şcolare şi dotări materiale 
 

-  11 Săli de clasă 

 
 

- Laboratoare:  - de informatică    3  

                           - de fizică    2  

                           - de chimie     2  

                           - de discipline tehnice   8  

  

 
 

- 4 Ateliere şcolare 

- 1 Bibliotecă 

- 1 Sală de sport 

-Bază sportivă 

- Cabinet de cercetare- documentare chimie 

industrială 

 
              

  

 

 

Adresa: str. Octavian Goga nr. 25 

             Date de contact : tel/fax 0254241389  

            e-mail nicolaus_olahus@yahoo.com 

              pagina web http://www.nicolausolahus.ro  

 

Director,  

Prof. dr. MEȘTEREAGĂ Elena 

Director adjunct, 

Prof. HOMORODEAN Cristian 
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