
 

Misiune: 

Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida 

oferă celor interesați o educație de calitate, 

în care se împletește armonios dezvoltarea 

intelectuală cu deprinderea aptitudinilor 

practice și cu formarea caracterului 

ireproșabil și autentic, în care cel care vrea 

să învețe pune suflet. Ajutându-i să-și 

formeze o cultură generală și de specialitate 

fundamentală, facilitându-le accesul la 

informație, la cultura și civilizația europeană, 

stimulându-le creativitatea, pregătindu-i 

pentru dialog intercultural, facem din elevii 

noștri oameni capabili să înfrunte 

schimbările profunde prin care trece lumea 

de azi. 

 

Viziune: 

Armonia dintre raţiune şi suflet - 

condiţie a valorizării în viaţă ! 

 

Oferta liceului nostru 
Învățământ liceal, cursuri de zi 

 

Clasa a 

IX-a 

Tehnologic 

/Servicii 

Tehnician în 

activități 

economice 

28 

locuri 

 
Învățământ profesional, cursuri de zi 

 

Clasa a 

IX-a 

Filiera 

Tehnologică 

/Domeniul 

Mecanic 

Lăcătuș 

mecanic 
prestări 
servicii 

28 

locuri 

 
Unități de învățământ din comuna Hida 

 
Grădinița cu Program Prelungit Hida 

Grădinița cu program Normal Racâș 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida 

- Corp „A” – învățământ primar 

- Corp „B” – învățământ gimnazial, 

liceal și profesional 

Școala Primară Racâș 

 
DOTĂRILE UNITĂȚILOR 

 
Grădinița cu Program prelungit Hida 

cuprinde 3 săli de grupă învățământ 
preșcolar cu 62 de locuri, 3 dormitoare, 

bucătărie, sală de mese, birouri pentru 
personalul subunității. 

Școala Primară Racâș în care 
funcționează și Grădinița cu program normal 
Racâș, cuprinde o sală de clasă pentru 
învățământul preșcolar (o grupă combinată), 
2 săli de clasă pentru învățământul primar 
(în regim simultan), birou pentru personalul 
subunității. 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida: 
în Corpul „B” 5 săli de clasă, birou pentru 
personalul subunității; în Corpul „A” 12 săli 
de clasă, un laborator informatică cu 25 de 
posturi de lucru pentru elevi, dotat cu 
aparatură de ultimă generație, un atelier 
școlar (în care este inclus 1 laborator 
tehnologic), birou direcțiune, sală 
profesorală, birou personal tehnic-
administrativ. 

În proporție de 95%, sălile de clasă sunt 
dotate cu calculatoare pentru procesul 
didactic, videoproiectoare, table interactive 
sau table magnetice. 

Liceul este implicat în derularea a două 
proiecte cu finanțare europeană: 

 

 
 

- „Noi și Erasmus+ pentru un viitor mai 
bun” 

 

 
 

- ROSE – pentru unități de învățământ 
liceal, cu durata de 4 ani, în perioada 
2018-2022. 


