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LICEUL TEHNOLOGIC
“SIMION BĂRNUŢIU” CAREI.

 

A. Istoric 

     Liceul Tehnologic ”Simion Bărnuţiu” este situat  în municipiul Carei, oraș cu o populație 

de 19 879  locuitori. 

   Oraşul Carei, este atestat documentar înca din anul 1343, fiind situat la 7 km de graniţa cu 

Ungaria, la intretăierea  şoselelor  Satu-Mare, Oradea, Zalau, si Nyiregyhaza. 

       Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu” este situat in  oraşul Carei, fiind prima instituţie de 

profil tehnologic înfiinţată în oraşul nostru. 

      Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu” este o instituţie de învăţământ cu o bogată tradiţie  

în cadrul unităţilor şcolare din oraşul nostru.  Şcoala a fost înfiinţată în anul 1950 sub 

denumirea de Şcoala Zootehnică. 

    În anul 1974 denumirea şcolii s-a schimbat in Liceu Agroindustrial având în componenţă  o 

şcoală profesională şi clase de învăţământ liceal. Specializările în care s-au pregătit elevii au 

fost cele de agronom, horticultor , mecanic agricol, sudor, strungar, electrician auto şi alte 

meserii cerute de piaţa muncii. 

   Din anul 1975 schimbându-şi profilul şi domeniul a devenit Şcoala profesională de mecanici 

agricoli, pregătind pentru zona de nord-vest a României mecanici agricoli angajaţi în unităţile 

de profil.  

În anul 1993 denumirea şcolii devine Grup Şcolar Agricol având în componenţa o şcoală 

profesională,  învăţământ liceal si o şcoala de maiştri. 

 Prin ordinul Ministrului nr.1575 din 25.07.2007 se schimbă denumirea in Grupul Şcolar 

“Simion Bărnuţiu”  



Începând cu data de 1.09.2010 Grupul Şcolar “Simion Bărnuţiu” se comasează prin absorbție 

cu Grupul Școlar ”Anghel Saligny” Carei păstrându-se denumirea de Grupul Şcolar “Simion 

Bărnuţiu” .În urma acestei comasări, Grupul Şcolar “Simion Bărnuţiu” preia de la Grupul 

Școlar ”Anghel Saligny” domenii noi de profesionalizare, domeniile ”Construcții, instalații și 

lucrări publice ”, ”Textile-pielărie” și ”Fabricarea produselor din lemn”. De asemenea preia și 

forma de învățământ special pentru elevii cu cerințe educative speciale (CES). 

 

  Din data de 1.09.2012 ia denumirea de Liceul Tehnologic ”Simion Bărnuțiu”. 

Implicat în procesul prin care trece societatea românească, Liceul Tehnologic ”Simion 

Bărnuţiu” Carei urmăreşte ca prin educaţie şi instruire să formeze absolvenţi capabili şi 

competitivi, cu competenţe profesionale la nivelul cerinţelor europene şi disponibili pentru 

reconversie profesională. 

 

B. Pregătirea profesională 

Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu” şcolarizează elevi din Carei si din alte localităţi 

ale judeţului Satu Mare și Bihor. 

Elevii din localităţile învecinate se deplasează la şcoală cu mijloace de transport in comun. 

Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu” este organizat pe principii nediscriminatorii. 

Recrutarea, admiterea elevilor și examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se 

organizează conform reglementărilor elaborate Ministerul Educației. 

Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei continuă tradiţia, începută cu ani în urmă, în 

pregătirea forţei de muncă în domeniile: agricultură, protecţia mediului, mecanică, construcţii, 

industrializarea lemnului, servicii, textile oferind locuitorilor zonei noastre oportunităţi de 

educaţie şi instruire accesibile, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii 

vieţii şi prosperitatea economică. 

În anul școlar 2008-2009 Ministerul Educației și Cercetării desființează învățământul 

profesional pe care îl reînființează începând cu anul școlar 2011-2012. 

             Liceul Tehnologic ”Simion Bărnuțiu” Carei a fost prima școală din Carei care în anul 

școlar 2011-2012 a reluat tradiția învățământului profesional, învățământ care o perioadă de 

mai mulți ani a fost desființat.  

              Profesionalismul cadrelor didactice, parteneriatele cu agenții economici, baza 

materială deosebită a liceului au dus la obținerea de rezultate deosebite în pregătirea 

profesională a elevilor.  

             O mare realizare a constat în  schimbarea concepției care a dominat în rândul elevilor 

și părinților acestora potrivit căreia învățământul profesional public era desconsiderat în raport 

cu învățământul liceal teoretic. Dovada cea mai bună a acestei afirmații este justificată de 

numărul tot mai mare de elevi absolvenți ai școlilor gimnaziale care s-au înscris în 

învățământul profesional, reflectată în tabelul de mai jos: 



 

Anul 

școlar 

Nr. clase 

realizate 

Nr. 

calificări 

profesionale 

Nr.elevi 

înscriși 

2012-2013 2 2 44 

2014-2015 8 4 120 

2019-2020 17 9 360 

2020-2021 18 10 384 

 

În prezent în şcoală funcţionează 31 de clase cu 772 elevi si cuprinde liceu-curs de zi și seral, 

școală profesională, școala postliceala în următoarele profile și domenii: 

 Liceu:  

 profil: -  tehnic 

   - resurse naturale si protecția mediului   

 Școala postliceala  - funcționar bancar 

 Școala profesională:  

  domenii: 

- mecanică 

-electromecanică 

   -fabricarea produselor din lemn 

-industria textilă si pielărie 

  

C. Învățământul profesional dual 

     Introducerea unui sistem de învăţământ profesional puternic, adaptat nevoilor economiei şi 

solicitărilor pieţei muncii, a fost şi continuă să rămână o prioritate. Aprobarea claselor de 

învățământ profesional se face în urma consultării agenților economici şi la solicitarea 

acestora. 

     Principalii agenți economici cu care școala a încheiat acorduri de parteneriat în vederea 

pregătirii forței de muncă în cadrul învățământului profesional dual sunt: S.C.POLIPOL 

MOBILA FOIENI S.A., S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., 

S.A.,S.C.STEIGER S.R.L., S.C. INEDIT Satu Mare, S.C. RAKOCZY S.R.L., S.C.ANDY 

S.R.L. 



Obiectivele colaborării cu agenții economici sunt următoarele: 

- Organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării 

profesionale a elevilor și proiectarea curriculei în dezvoltare locală (stagii de pregătire 

practică) 

- Asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a 

elevilor din învățământul profesional dual 

- Asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pentru organizarea și 

desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor  

- Instruirea practică se desfășoară sub îndrumarea cadrelor didactice, specialiști în 

domeniu ai Liceului Tehnologic “Simion Bărnuțiu”, Carei 

- Practica se desfășoară la agenții economici(secții de producție, asociații agricole, 

service-uri auto). 

Beneficii ale învățământului profesional dual: 

- Agenții economici asigură organizarea și desfășurarea în condiții optime a instruirii 

practice 

- Instruirea practică se desfășoară sub îndrumarea cadrelor didactice specialiști în 

domeniu ai Liceului Tehnologic “Simion Bărnuțiu” Carei și a tutorilor desemnați de 

către agentul economic  

- Stagiile de practică se desfășoară pe fluxul tehnologic de producție familiarizându-se 

cu toate fazele de lucru 

- Agenții economici au posibilitatea de a-și pregăti forța de muncă  

- Absolvenții învățământului profesional dual au oportunitatea de a obține un loc de 

muncă 

- Acordarea de către agenții economici a unui stimulent finaciar elevilor la nivelul  

bursei profesionale  

- Sponsorizări din partea agenților economici (Ex. Reabilitarea unui nivel din 

internatului școlii a fost realizată din sponsorizările acordate de partenerii economici 

S.C.POLIPOL S.A., S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA 

S.R.L.,S.C. STEIGER S.R.L., PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI;  reabilitarea sălii 

de sport- S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L.) 

 

În anul școlar 2020-2021 școala noastră profesionalizează elevi în învățământul 

profesional dual în calificările Operator la mașini cu comandă numerică, Mecanic 

auto, , Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Tapițer-plăpumar-saltelar și 

Confecționer produse textile. 

  



 

 

 

 

 



La solicitarea agentului economic S.C. STEIGER S.R.L. în planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2021-2022  a fost prevăzută o grupă de 14 elevi în domeniul mecanică, calificarea 

Operator la mașini cu comandă numerică, învățământ profesional dual. 

Eficiența calității pregătirii în meserie a elevilor se reflectă prin procentul de angajare 

în producție a absolvenților din învățământul profesional dual la agenții economici unde au 

efectuat stagiile de practică, care este în ultimii ani de peste 75%.  

D. Viziunea școlii  

       Învăţământul dual oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în 

acelaşi timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare. 

Pregătirea profesională la agenţii economici şi consolidarea componentei de pregătire 

practică la angajator sunt priorităţi de dezvoltare atât la nivel european, cât şi la nivel 

naţional.  

Reformarea sistemului de formare profesională din România în acest sens este 

parte a recomandărilor specifice de ţară din partea Comisiei Europene. 

În paralel cu oferirea de posibilități de pregătire profesională la nivel european, școala 

noastră își propune ca un obiectiv primordial să ofere elevilor noștri condiții de 

instruire, educație și cazare cât mai apropiate de cele occidentale. Pentru atingerea 

acestui scop ne propunem accesări de fonduri europene și atragerea de sponsorizări în 

vederea îmbunătățirii bazei materiale și a infrastructurii școlii. 

 

 

 

Întocmit: ing. Gindele Emeric 

      ing. Groza Lucian-Ovidiu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


