
Unitatea de învățământ în 
care aveți cele mai mari 

șanse de a vă pregăti 
pentru viață 

Perspective, proiecte, 
ini iative 

Amenajări exterioare: curte, parc 

Implicarea elevilor în cât mai 
multe activită i extra colare: 
excursii, concursuri etc. 
Editarea revistei liceului 
Participarea la concursuri de 
teatru la nivel na ional 
 

 

 

 

VREȚI SĂ DEVENIȚI BUNI 
SPECIALIȘTI? 

 

VREȚI SĂ AVEȚI ACCES LA 
ADMITEREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR? 

 

VREȚI SĂ AVEȚI PRIETENI 
NOI? 

 

 

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA  
LICEUL TEORETIC  

NOVACI 

Telefon: 0253466352 

Fax: 0253466177 

Po tă electronică: licnov@ltn.ro 

MODERNI I PERFORMAN I 

Adresa: 
Str. Parângului, Nr.57, Novaci 

Liceul Teoretic Novaci  

LICEUL TEORETIC NOVACI 

Educația de calitate,  
 secretul succesului tău 

MODERNI I PERFORMAN I 



Plan de colarizare 
pentru anul colar 

2018-2019 

 

 

 

PROFIL REAL: 
 

MATEMATIC -INFORMATIC  

intensiv informatic  

  O clas —28 locuri 
 

 TIIN ELE NATURII 
 O clas —28 locuri 
 

PROFIL  UMAN 

FILOLOGIE 

 O clas —28 locuri 
 

PROFIL ECONOMIC 

TURISM 

 O clas —28 locuri 
 

ÎNVĂ ĂMÂNT 
PROFESIONAL ECONOMIC 

  LUCR TOR HOTELIER  
 

 O clas —28 locuri 
 

 

MODERNI I 
PERFORMAN I 

INFORMA II SUPLIMENTARE: 
 

Adresa: 
Str. Parângului, Nr.57, Novaci 

Telefon: 0253466352 

Fax: 0253466177 

Po tă electronică: licnov@ltn.ro 

LICEUL TEORETIC 
NOVACI 

Situat în centrul ora ului Novaci, liceul a devenit în 
ultimii ani una din institu iile de renume din jude  i 

din ar . 
 

Liceul dispune de cadre didactice calificate, 
majoritatea dintre acestea fiind absolven i ai acestui 

liceu. 

 

BAZA MATERIALĂ: 
 

 15 s li de clas  recent renovate i mobilate 
modern 

 Sal  de festivit i—100 locuri 
 2 laboratoare de informatic  dotate cu 55 de 

calculatoare conectate la internet 
 Laboratoare moderne de fizic , chimie i 

biologie 

 Sal  de sport 
 Teren de sport sintetic cu nocturn  

 Sal  de fitness 

 Internat—70 locuri în camere cu 2-3 paturi i 
grup sanitar propriu 

 Cantin —100 locuri 
 Sta ie de radioficare 

 Sistem de supraveghere video 


