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DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LITENI 

 

         Prima şcoală primară a luat fiinţă în anul 1865, 
la Liteni, ca urmare a politicii de înnoire şi de reformare 
a ţării începută de Alexandru Ioan Cuza. Localul 
dispunea de o singură sală de clasă, cu 21 elevi, condusă 
de inimosul Constantin Andronescu, timp de 30 de ani, 
om harnic şi sever. 
            Între anii 1895-1897 şcoala a fost condusă de 
învăţătorul Vasile Dănilă, iar din 1897 şi până în anul 
1916, de către Ion Pintilescu, în timpul căruia se 
construieşte, în 1898, primul local modern de şcoală cu 
două săli de clasă şi locuinţă pentru director (astăzi Casa 
de Cultură). 
             Din 1928 funcţionează grădiniţa de copii iar din 
anul 1931 s-a dat în folosinţă al doilea local de şcoală 
din Liteni, actualul corp C, la care s-au adăugat 
atelierele şcolare în 1975. 
             Începând din anul 1963, funcţionează  Liceul de 
Cultură Generală, cu local nou, (corpul A) cu 8 săli de 
clasă şi laborator. Corpul B a fost dat în folosinţă în 

anul 1972 având 15 săli de clasă în care funcționau 
diverse cabinete şi un laborator de chimie. 
              Din 1997 s-a reînfiinţat Liceul Teoretic Liteni 

având și Şcoala Profesională, formând împreună Grupul 
Şcolar Liteni. 
              Începând cu anul şcolar 2004-2005, Grupul 

Şcolar Liteni își alege ca patron spiritual pe Iorgu 
(George) Vârnav Liteanu, critic literar, om politic fost 
ministru plenipotenţiar al României la Berlin, calitate în 
care a sprijinit politica lui  Mihail Kogălniceanu într-o 
perioadă foarte grea pentru politica externă a României. 

 Din 2012 școala noastră poartă denumirea de 
Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu. 
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a)CADRE  DIDACTICE :  
 
 
 

        
 
 

b)PERSONAL  DIDACTIC AUXILIAR: 5 
c)PERSONAL  NEDIDACTIC: 10 
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 -194 elevi preşcolari; 
 -402 elevi învăţământul primar; 
 -428 elevi învăţământul gimnazial; 
 -463 elevi liceeni; 
 -065 elevi şcoală profesională. 

 
 

prof. Costică Doroftei 
 

 

CABINET MATEMATICĂ 

CABINET BIOLOGIE 

LABORATOR INFORMATICĂ 

Corp B 

 

 71 PROFESORI 

 14 PROFESORI pentru învățământ primar 

 10 ÎNVĂŢĂTORI 

 07 EDUCATORI 

 



 

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 Liceul Tehnologic "Iorgu Vârnav Liteanu" 
formează tinerii din zona geografică a oraşului Liteni 
şi a zonelor adiacente, pentru o societate deschisă şi 
o cetăţenie activă. Şcoala noastră oferă şanse egale 
fiecărui elev, pentru a deveni o personalitate 
puternică, independentă şi capabilă să se integreze 
activ în societate. 

 

OOO fff eee rrr ttt aaa    eee ddd uuu ccc aaa țțț iii ooo nnn aaa lll ăăă       

pentru anul școlar 2016-2017 

-Profil uman: 56 locuri 

  specializarea filologie  

-Profil real: 28 locuri 

  specializarea științe ale naturii  

-Profil tehnologic: 56 locuri 

  calificarea  

tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

 

-Școală profesională: 28 locuri 

domeniul mecanic (durata 3 ani )  

calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii 

 

 

  

Liceul Tehnologic 

Iorgu Vârnav Liteanu 
 

JUBILEU 

 
 Adresa : Str. Mihail Sadoveanu nr. 2 

Orașul Liteni, Județul Suceava  
Cod poștal : 727335 

Telefon: +4 0230535725 
Fax: +4 0230535725 

E-mail: grsliteni@yahoo.com 
http://www.liceuliteanu.ro/index1.html 

 

 

LABORATOR CHIMIE 

Corp B 

ATELIER MECANIC 

            CORP C 

LABORATOR INFORMATICĂ      

CORP A 

mailto:grsliteni@yahoo.com

