
PARTENERI 

• Primaria Municipiului Săcele 

• Consulatul Onorific al Italiei  din Brasov 

• UE prin LLP 

• Fundatia pentru Asistenta Sociala si Tineret 

(FAST) Sacele   

• Fundaţia LIBRA, UK 

• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Brădet 

• Instituţii culturale 

• ONG-uri 

• Agenţi economici 

B-dul G. Moroianu, nr110 

505600, Sacele 
jud. Brasov  

Tel. - Fax 0268 273580 
e-mail : licmoroianu@yahoo.co.uk  

Liceul Teoretic              

“George Moroianu” 

   LICEUL TEORETIC “GEORGE 

MOROIANU” 

Sacele  

SCOALĂ EUROPEANĂ 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
2018—2019 

   Profilul real—Ştiinţe ale naturii 
14 intensiv engleză 

14 Intensiv franceză 
COD: 190 

         Profilul uman—Filologie 
  14 intensiv engleză 
14 Intensiv franceză 

COD: 189 

 Şcoala de care ai nevoie 

INCREDERE 

PROFESIONALISM 

PERSPECTIVE 

Misiunea şcolii 

Şcoala noastră îşi propune să 

sprijine elevii în dezvoltarea lor 

liberă, integrală şi armonioasă, 

oferind cadrul uman şi material, 

prin relaţionare cu comunitatea, 

comunicare şi lucru în echipă, 

pentru a deveni cetăţeni 

autonomi, responsabili,  capabili  

să decidă asupra viitorului lor şi 

pentru a putea trăi şi munci cu 

succes oriunde în lume. 



Profesori  

    OLIMPIADE 

CONCURSURI  PREMII 

Cursuri  

Activităţi  

Dotări  

• săli de clasă moderne 

•  cabinete de informatică 

• laboratoare de chimie, 

biologie,  fizică 

• cabinet medical 

• cabinet psihologic 

• bibliotecă peste 10000 de 

volume 

• sală de sport de dim. olimpice 

În completarea curriculumului şcolar: 

• Acreditare ECDL 

• Be active and learn English (pregătire 

pentru obținerea certificatelor inter-

naționale) 

• Limbă, cultură și civilizaţie franceză 

(pregătire pentru DELF) 

• Limba italiană în parteneriat cu Con-

sulatul Onorific al Italiei—Brasov 

Cu înaltă calificare şi experienţă 

pedagogică, absolvenţi ai multor cursuri 

de formare continuă, în ţară şi în 

străinătate. 

• Schimburi culturale între liceul 

nostru și  Liceul S.G.Calasanzio 

din Carcare-Italia 

• Atelier de lectură și scriere crea-

tivă; traduceri 

• Jurnalism 

• Trupă de teatru 

• Atelier creativ (desen – pictură) 

• Ansamblu coral 

• Spectacole 

• Sporturi 

• Implicare civică. Voluntariat 

• Excursii 

• Zilele francofoniei 

• Zilele școlii 

• Burse școlare 

• Transport gratuit  - 2 microbuze 

școlare 

  REZULTATE 


