
LICEUL TEORETIC

”ION NECULCE”

TG. FRUMOS

OFERTA EDUCAŢIONALĂ – ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Proiecte

�Proiectul Comenius – Bridges for Europe și 

Immediate Surroundings- derulat în parteneriat 

cu școli din: Turcia, Spania, Estonia, Portugalia, 

Italia, Bulgaria, Scoția;

� Proiectul Internațional ”Eco-Școala”;

� Proiectul Internațional EuroȘcoala- la 

Strasbourg- locul I în Parlamentul European;

� Proiectul Școala ”Mast-Top”;

� Proiectul Junior;

� Proiectul Posdru ”Fii pregătit!”;

� Proiectul ECDL.

Parteneriate

�Direcția Generală de Asistență și Protecția 

Copilului;

�Școala Generală ”Ion Creangă”, Tg. Frumos;

�Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”, Tg. 

Frumos;

�Liceul Tehnologic ,,Petru Rareș’’, Tg. Frumos;

�Poliția de proximitate;

�Fundația Salvați Copiii;

�Primăria și Consiliul Local, Tg. Frumos;

�Casa Corpului Didactic, Iași.

Excelenţă în educaţie prin 
olimpicii noştri

�Concurs de Matematică Aplicată
,,Adolf Haimovici’’ - Premiul I la faza 

naţională şi medalie de aur

�Concurs regional multilingvistic 
,,Turnul Babel’’ - Premiul III,    Premiul II

�Olimpiada de Limba Română
� Olimpiada de Lectură - Premiul II

�Olimpiada de Chimie
�Olimpiada de Tehnologia Informației
�Multipli Olimpici

Clasa a V-a
�O clasă, 28 de locuri

Testarea elevilor

1. Înscrierile se fac în perioada 11 aprilie - 3 
mai 2018, între orele 8:00-16:00 la 

secretariatul liceului pe baza următoarelor 

documente:

- Cerere de înscriere – formular tip 

eliberat de secretariatul liceului

- Copie xerox după certificatul de naştere 

al copilului

2. Programul de testare - 5 mai 2018
o 9:00-10:00 – Proba scrisă la Limba şi 

literatura română

o 10:00-10:30 – Pauza

o 10:30-11:30 – Proba scrisă la 

Matematică

Clasa a IX-a

�Profil Real
�Specializarea Matematică/Informatică –

o clasă: 28 de locuri (2 locuri rromi). Ultima 

medie 6,85;

�Specializarea Științe ale Naturii – o clasă: 

28 de locuri (2 locuri rromi). Ultima medie 

5,89.

�Profil Servicii
�Specializarea Economic (tehnician în 

activități economice) – o clasă: 28 de locuri 

(2 locuri rromi). Ultima medie 5,88;

�Profil Uman
�Specializarea Filologie – o clasă: 28 de 

locuri (2 locuri rromi). Ultima medie 7,07;

�Specializarea Științe Sociale – două clase: 

56 de locuri (4 locuri rromi). Ultima medie 

6,19. 

�Trei cabinete de informatică dotate cu 65 de

calculatoare conectate la internet și aparatură video;

�Laboratoare de chimie, 

fizică și biologie dotate video;
�Cabinet de asistență 

psihopedagogică;

�Bibliotecă și

sală de lectură dotate video;
�Bază sportivă;

�Sală de festivități;

�Muzeu.

CONTACT

����Adresa: Str. Cuza Vodă, Nr. 65, Tg. 
Frumos, România 705300 

����Telefon/ Fax: 0332805922

�Email: is_ionneculce@yahoo.com

����Site: http://liceulionneculce.ro

Resurse materiale

Alătură-te echipei noastre și 
bine îți va părea!

Teatrul

de

comedie

Elevi la 

șantierul 

arheologic 

de la 

Costești.

Acțiuni 

caritabile.

Arătăm că 

ne pasă!




