
  Performanţă în sistemul de educaţie 

  Valorizarea ideilor inovatoare 

  Participarea şi iniţiativa în proiecte 

  Promovarea incluziunii şcolare 

  Dobândirea de competenţe interdisciplinare 

  Acces la formare şi consiliere profesională 

  Integrarea tinerilor pe piaţa  muncii 

  Garantarea reuşitei sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca, Seriozitatea, Abnegaţia, Disciplina, 

dar  

şi Tinereţea, Prietenia, Respectul şi Armonia 

 simbolizează blazonul 

Colegiului Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare 

Colegiul Tehnic “George Bariţiu”  

Baia Mare 

COLEGIUL TEHNIC  

„GEORGE BARIŢIU” 
BAIA MARE 

O şcoală europeană care promovează  

educaţia bazată pe valori şi performanţă 

www.georgebaritiu.ro 

 
 

Colegiul-Tehnic-George-Baritiu-Baia-Mare  

Adresa:  
Str. Culturii, nr. 8, Baia Mare, jud. Maramureş  

Telefon: 0262/223200, Fax: 0262/224513 

E-mail: georgebaritiu@yahoo.com 

Domeniul: Electronică şi Automatizări 

Filiera: Tehnologică 

Profil: Tehnic  

LICEU - clasa a IX-a 

Calificări profesionale:  

 Tehnician de telecomunicaţii - 2 clase 

 Tehnician operator tehnică de calcul - 2 clase 

 Tehnician în automatizări - 1 clasă 

 Tehnician electronist - 1 clasă 

SERAL - clasa a XI-a 

Calificare profesională: 

 Tehnician operator tehnică de calcul - 1 clasă  

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ  

Calificare profesională: 

 Tehnician electronist, electronică industrială - 1 clasă  

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

An școlar 2015-2016 

Te aşteptăm cu drag să descoperi universul şcolii noastre! 

www.georgebaritiu.ro 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

An școlar 2019-2020 

 

Domeniul: Electronică , Automatizări 
Filiera: Tehnologică 
Profil: Tehnic  

LICEU - clasa a IX-a 
Calificări profesionale:  
 Tehnician de telecomunicaţii - 1 clasă 
 Tehnician operator tehnică de calcul - 2 clase 
 Tehnician în automatizări - 2 clase 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ- clasa a IX-a 
Calificare profesională:  
 Electronist aparate şi echipamente - 1 clasă 

SERAL - clasa a XI-a 
Calificare profesională: 
 Tehnician operator tehnică de calcul - 1 clasă  

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ  
Calificare profesională: 

 Tehnician electronist, electronică industrială - 1 clasă  

Te aşteptăm cu drag să descoperi universul şcolii noastre! 

www.georgebaritiu.ro 

Cunoaştere 

Performanţă 

Dezvoltare 

Reuşită 



Proiecte europene şi naţionale 

 Săli de clasǎ şi cabinete şcolare  

 Ateliere şi laboratoare moderne  

 Laborator SEI 

 Laborator SmartLab 

 Atelier Robo_educativ 

 Centru de Documentare şi Informare 

 Cabinet de Asigurarea Calităţii 

 Cabinet Psihopedagogic 

 Parc de recreere 

 Sală de gimnastică 

 Cabinet medical 

 
 

Spaţii educaţionale 

 

 ”Erasmus + , şansa tinerilor pentru 

aprofundarea / extinderea rezultatelor învăţării 

în vederea integrării pe piaţa muncii” - proiect   

derulat în parteneriat cu şcoli din Portugalia, stagii 

de pregătire practică pentru elevii claselor a X-a 

 Erasmus + „Better future in a better world!” - 

proiect derulat în parteneriat cu şcoli din Portugalia 

şi Polonia, stagii de pregătire practică pentru elevi                       

 „Succes la BAC, succes în VIAŢĂ!”- proiect  

implementat în cadrul Schemei de Granturi pentru 

Licee, finanţată de Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) prin Proiectul 

privind Învăţământul Secundar (ROSE) 

 „Şcoli conectate la comunitate” – program de 

dezvoltare a şcolii ca şcoală comunitară, implementat 

la nivel naţional de Fundaţia Noi Orizonturi, şcoala 

a dezvoltat şi implementat proiectul ”Click pe … 

Tineri conectaţi la comunitate” 

 ”GreenIMPACT” – program naţional implementat 

de Fundația Noi Orizonturi, prin care la nivelul 

şcolii noastre a fost înfiinţat Clubul Green Squad al 

cărui scop este de a promova patrimoniul local și  

   eco-turismul 

 ”SmartLab - Pas spre viitor ” - proiect finanţat 

prin programul naţional Idei în ţara lui Andrei prin 

care s-a amenajat în şcoală un Hub educaţional 

pentru inventică şi tehnologii inovative  

 ”Click pe … Educaţia digitală de calitate” - 

proiect realizat prin sponsorizarea oferită de 

Asociaţia Ateliere fără frontiere în cadrul 

programului ”Asoclick, din solidaritate pentru 

educaţie” 

 

NAŢIONALE 
 Concursul Naţional “Perspective moderne în 

învăţământul tehnologic“ 
 Concursul Naţional de  Limba Engleză “Quest” 

adresat liceelor tehnice  

LOCALE 
 Centenarul Marii Uniri—Oameni, locuri, fapte 
 Balul Bobocilor ”Tradiţional vs. Modern” 
 Clubul  Robo_educativ  
 Porţi deschise Prieteniei 
 Elevii ”bariţieni” - voluntari 
 Implică-te, reciclează şi investeşte în şcoala ta 

 

 

 

Activităţi extraşcolare ale şcolii 


