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La 8 decembrie 1958, îşi deschide porţile Complexul Școlar Bârlad. Aici, într-o
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bârlădene și din șase școli generale. În anul 1965 s-a produs separarea celor două
componente din cadrul Complexului Școlar - Liceul Pedagogic și Liceul Teoretic acesta din urmă primind denumirea de Liceul „Gheorghe Gheorghiu-Dej", denumire ce
a fost păstrată până în anul 1977, când cele două licee au fuzionat, rezultând un singur
liceu, cu denumirea Liceul Pedagogic „Alexandru Vlahuță". După evenimentele din
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clădire inițial destinată a fi Academie Militară, urmau să fie instruiți elevii din trei licee
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iar în 1993 obține numele de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" Bârlad. Din 1993, liceul
funcționează cu următoarele profile: Real, cu specializările Științe ale naturii și
Matematică–Informatică; Uman, cu specializările Filologie și Științe sociale; Servicii,
cu specializările Tehnician în turism și Tehnician în activități economice.
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decembrie 1989, unitatea de învățământ revine la structura și statutul de liceu teoretic,
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HISTORY

Upon the 8th of December 1958, The School Complex from Bârlad opens its
gates. Here, in a building which was meant to be a Military Academy, students from
three high schools and six secondary schools from Bârlad were to be trained. In 1965,
the separation of the two parts of the School Complex occurred – The Pedagogical High
School and the Theoretical High School – the latter being named „Gheorghe GheorghiuDej" High School, name which was kept until 1977, when the two high schools merged
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into one high school called „AlexandruVlahuță" Pedagogical High School. Following
the events of December 1989, the educational facility resumes the structure and status
of theoretical high school, and in 1993 it is granted the name of “Mihai Eminescu”
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Theoretical High School of Bârlad. Since 1993, the high school has been operating with
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the following paths: Sciences, with the specialties Natural Sciences and Mathematics –
Informatics; Humanities, with the specialties Philology and Social Sciences; Services
with the specialties Tourism and Food Industry Technician in economic activities.

TOTAL (TOTAL)

12

312

FACILITIES

8.00-15.00, cu pauze de 10 minute și pauza mare de 20 de minute). Acesta dispune de

The school’s activity is currently being performed in one shift (between 08.00 am –

un spațiu de școlarizare format din 50 de săli de clasă în care învață cei 1167 de elevi,

03.00 pm, with 10 minutes’ breaks and a 20 minutes’ extended break). It has 50

precum și de:

classrooms where the 1167 students learn as well as:

➢
4 laboratoare de informatică a câte 28 calculatoare legate în rețea şi
conectate la internet și 42 de clase dotate cu câte un laptop și cameră web pentru orele
online.
➢
5 laboratoare (2-chimie, 2-fizică, 1-biologie).
➢
cabinete de diferite specialități: matematică, limba și literatura română,
istorie și științe socio-umane, biologie, geografie, economie, limba franceză, limba
engleză, religie.
➢
Biblioteca școlii– una dintre cele mai mari biblioteci școlare din țară– sunt
peste 55000 de volume, din care 2000 volume de carte rară și peste 35 de volume de
cărți scrise de foști elevi ai liceului.
➢
3 săli de sport (o sală mare și două săli pentru gimnastică) și terenul de sport
structurat pe domenii de activitate: baschet, volei, handbal, fotbal, atletism, oină.
➢
internat și cantină cu posibilități de cazare și servire a mesei pentru un
număr de 120 elevi.
➢
asistență medicală prin cabinetele de specialitate – medicină generală și
stomatologie.
➢
cabinet consilier școlar.

➢
4 Informatics laboratories, each with 28 computers networked and Internet
connected and 41 classrooms with laptops and webcams for the on-line courses.
➢
5 laboratories (2-Chemistry, 2- Physics, 1- Biology).
➢
Offices for different departments: Mathematics, Romanian language and
literature, History and Social Sciences, Biology, Geography, Economics, French
language, English language, Religion.
➢
The school library–one of the largest school libraries in the country – it has
more than 55000 volumes, out of which 2000 volumes of rare books and more than 35
volumes of books written by former students of the high school.
➢
3 gymnasiums(a large gymnasium and two gymnasiums for gymnastics) and
the sports field structured by fields of activity: basketball, volleyball, handball,
football, athletics.
➢
Boarding rooms and cafeteria with possibilities of accommodating and
serving meals for a number of 120 students.
➢
Medical nurse through the specialized offices – general medicine and
stomatology.
➢
School counselor cabinet
➢
20 classrooms equipped with electronic, multifunctional devices meant for
free remedial courses and extracurricular activities organized under the programme
ORIZONT (ROSE PROJECT)

➢

20 de săli dotate cu echipamente electronice destinate desfășurării activitățior

remediale și extracurriculare gratuite organizate în subproiectul ORIZONT, din
cadrul proiectului ROSE.

RESURSE UMANE

Personal didactic: 70
Personal didactic auxiliar: 11
Personal nedidactic: 23

HUMAN RESOURCES
Teachers: 70
Assistants: 11
Non-teaching staff: 23

