


Din septembrie 2009 Grupului Școlar Al. Vlahuță Șendriceni i s-au arondat școlile primare și gim-

naziale din comuna Șendriceni. 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU IVAN GHILIA" ŞENDRICENI 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ŞENDRICENI 

Adresa/Date de contact: 717380, Șendriceni, 0231 620424 
 

În februarie 1865 se înființează prima școală primară în localitatea Ghilia, comuna Șendriceni – Ghilia, din Plasa 

Coșula. Localul școlii era într-o cameră a Primăriei Șendriceni, aflată pe partea stângă a șoselei Șendriceni – Lozna la 

ieșirea din localitate. Între anii 1897-1898 școala de la Buhai a fost mutată arbitrar la Ghilea, stârnind nemulțumirea po-

pulației din satul Buhai. Deoarece în comună nu erau școli gimnaziale absolvenții a 4 clase primare se înscriau pentru 

clasa a V a la școala din comuna Lozna.  

Localul nr. 1 al școlii Ghilea-Șendriceni a fost construit din cărămidă în anul 1918 având 2 săli de clasă, cancela-

rie și hol. În același an se construiește și locuința învățătorului care în prezent adăpostește Biblioteca Comunală Șendri-

ceni. 

În perioada 1948-1961 Școala de 7 ani Șendriceni a funcționat pe lângă Școala Pedagogică de Învățători Șendri-

ceni. 

În 1962 se construiește al doilea local cu două săli de clasă, cancelarie și hol, din cărămidă, acoperit cu azboci-

ment. 

În perioada 1950-1971 Școala Ghilia a fost școală de centru pentru Comuna Șendriceni, după care coordonarea a 

trecut la Școala Pădureni. 

La 1 septembrie 1957 se înființează Grădinița de copii Ghilia, transformată în Grădinița de copii nr. 1 Șendriceni, 

cu un singur post de educatoare până în august 1972 și cu două posturi în perioada 1972-1988. 

În 1961 Școala de 4 ani Ghilea se transformă în Școala de 7 ani Ghilea prin desființarea Școlii de 7 ani Șendri-

ceni. Din 1962 funcționează ca școală de 8 ani . 

În anul 1990 se construiește un local nou, din cărămidă, cu 6 săli de clasă , laborator și cancelarie. 

Din 2003 până în 2009 unitate a fost școală coordonatoare pentru celelalte unități școlare de pe raza Comunei 

Șendriceni.  

În anul 2009 două dintre cele 3 localuri ale școlii au fost reabilitate prin fonduri guvernamentale. 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PĂDURENI 

Adresa/Date de contact: 717382, Pădureni, jud. Botoșani tel: : +40 23 162.05.62 
 

În anul 1865 în satul Buhai (Pădureni) lua ființă, în casa închiriată de la gospodarul Ion Bostan, pe drumul ce lega 

Dorohoiul de Dersca prin Pădureni, prima școală din această localitate, cursurile fiind predate de un singur învățător.  

În anul 1907 Primăria comunei donează terenul și începe construcția unei școli cu două săli de clasă, cancelarie, 

hol și 3 camere având ca destinație locuințele învățătorilor. Lucrarea se finalizează în 1909, cu fonduri alocate de la pri-

mărie și din contribuția sătenilor. La cele două săli de clasă și cancelarie se adaugă în 1948 încă o sală de clasă, clădirea 

este reparată și acoperită cu tablă. 

În martie 1959 începe construcția noului local din chirpici, acoperit cu azbociment având 4 săli de clasă, construc-

ția fiind finalizată în același an și dotată cu mobilier nou. 

În perioada anilor 1974-1976 se construiește un local nou din cărămidă, cu etaj, având 4 săli de clasă, un labora-

tor, cancelarie, sală de material didactic. 

În anul 2005, clădirea școlii din Pădureni construită din chirpici în anul 1959 este demolată iar în locul ei se con-

struiește printr-un proiect al Băncii Mondiale un local nou cu 5 săli de clasă complet mobilate. 

ŞCOALA PRIMARĂ "ŞTEFAN AIRINEI" HORLĂCENI 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 HORLĂCENI 

Adresa/Date de contact: 717381, Horlăceni, jud. Botoșani  
 

Localul școlii din satul Horlăceni s-a construit în anul 1902 din bârne cu lut pe temelie de piatră, acoperit cu șin-

drilă, apoi cu tablă și dispunea de două săli de clasă , o cancelarie și un hol. Construcția s-a realizat din fondul Stroiescu. 

În anul 1909-1910 școala funcționa cu un singur post de învățător.  

În perioada 1959-1990 a funcționat școala cu clasele I-IV în Horlăceni - Sat Nou într-o casă particulară din sat. 

Din 1968 școala funcționează sub titulatura de Școala cu clasele I-IV nr. 2 Horlăceni. 

De la 01.09.1961 se înființează școala de 7 ani Horlăceni, care din 1968 funcționează ca școala cu clasele I-VIII 

Horlăceni nr. 1, iar din 1977 se transformă în Școala cu clasele I-IV Șendriceni. 

În perioada 1987 – 1990 absolvenții claselor a IV de la Horlăceni Stracova și Cobâla au frecventat cursurile gim-

naziale la Școala nr. 5 din Dorohoi. 

În perioada 1967-1991 și din 2003 până în prezent la Horlăceni funcționează grădinița de copii cu program nor-

mal cu un post de educatoare. În perioada 1990-2003 grădinița funcționează cu ½ normă aceasta completându-se la gră-

dinița din Cobâla cu ½ normă. 

În anul 2005 printr-un proiect al Băncii Mondiale se construiește în curtea școlii din Horlăceni un local nou cu 

două săli de clasă plus anexe. 



SERVICII - TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

Tehnician în gastronomie  

TEHNIC - ELECTROTEHNICĂ  

ŞI AUTOMATIZĂRI 

Tehnician operator tehnică de calcul 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA  

MEDIULUI - AGRICULTURĂ 

Tehnician veterinar 

TEHNIC - MECANICĂ 

Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi  

reparaţii 



DOMENIUL MECANIC 

Mecanic auto 
DOMENIUL MECANIC 

Mecanic agricol 

DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

Brutar patiser preparator produse făinoase 

DOMENIUL CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze 



ȘCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO 
 

În cadrul Liceului Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni funcţionează Şcoala de conducători auto, 
autorizată pentru categoriile B şi Tr. 

Şcoala de conducători auto are în dotare pentru fiecare categorie câte două autovehicule, simula-
tor auto, laborator de legislaţie rutieră şi laborator de mecanică auto. 

PROGRAME ACCESATE ŞI PROIECTE DE COOPERARE EUROPEANĂ DERULATE 
 
„Înfrăţirea dintre Liceul Agricol Şendriceni şi Liceul Agricol Lavaur – Franţa” – 1992 
„Schimb de experienţă între tinerii din Dorohoi şi Cholet” – 1999   

Proiect de mobilităţi în cadrul programului Leonardo da Vinci 
Scopul proiectului: stagiu de 3 săptămâni în Cholet 
Participanţi: 10 elevi şi 6 cadre didactice din unitate 
Partener:Unităţi şcolare din Cholet - Franţa 

„„Ucenicia, o şansă de integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă europene”  
Proiect depus la Centrul Naţional Leonardo da Vinci Bucureşti  
Buget: 18.450 Euro 
Obiectiv: efectuarea unui stagiu de 6 săptămâni în Italia la Bargnano  
Participanţi : 8 elevi şi un cadru didactic 
Partener: Institutul Profesional pentru Agricultură şi Ambient „V. Dandolo” – Bargnano di Corza-

no 
Perioada: 10 septembrie – 24 octombrie 2002 

„Specializarea populaţiei din mediul rural în aplicarea tehnologiilor agricole şi zootehnice moderne prin inter-
mediul unei microferme model alternative durabile” 
Proiect depus la ADR NE Piatra Neamţ 
Buget: 36.064 Euro 
Scopul proiectului: specializarea unui număr de 250 de persoane în domeniul agricol 
Cursurile s-au efectuat în perioada iunie - decembrie 2003 

„Asimilarea tehnologiilor avansate de valorificare a terenurilor din fermele agricole”  
Proiect depus la Centrul Naţional Leonardo da Vinci Bucureşti în 2004  
Perioada octombrie 2005 
Partener: Legta Eduard de Chambray – Gouville – Franţa 

,,Mediul înconjurător ne priveşte. Ce facem pentru a-l amenaja şi a-l fructifica ?”  
Proiect depus la A.N.P.C.D.E.F.P. Bucureşti 
Perioada stagiului: octombrie 2007 
Partener: Legta Eduard de Chambray – Gouville – Franța 

,, Şcoala şi comunitatea – motorul pregătirii profesionale la nivel european” 
Cod proiect : LLP- LdV/VETPRO/RO/07/054 
Durata stagiului : 2 săptămâni 
Număr participanţi : 6 
Participanţi : cadre didactice din unitatea şcolară implicate în formarea profesională iniţială a 

tinerilor  
Perioada stagiului : octombrie 2008 

,, Elevul și tranziția de la școală la locul de muncă 
Cod proiect : LLP-LDV/IVT/2009/RO/048 
Durata stagiului : 3săptămâni 
Număr participanţi : 10 elevi și un cadru didactic 
Perioada stagiului : martie 2011 

„Proiect de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic prin Programul PHARE TVET” - 2002  
Proiect depus la ADR NE Piatra Neamţ 
Buget: aproximativ 600.000 Euro 
Partener: Primăria Şendriceni 

REVISTA ȘCOLII „FRÂNGURELE” 

În cadrul Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni se realizează periodic revista „Frângurele”. 
Publicația este rodul colaborării dintre elevii și profesorii școlii și prezintă în paginile ei viața școlii, acti-
vitățile școlare și extrașcolare, materiale diverse, etc. Pe site-ului școlii www.gsvlahuta.ro găsiți în for-
mat electronic numerele revistei de când a apărut în anul 1999 şi până în prezent: 



 

 Rezultatele obţinute la faza naţională a concursuri-Rezultatele obţinute la faza naţională a concursuri-

lor pe meserii şi a olimpiadelor şcolare începând cu lor pe meserii şi a olimpiadelor şcolare începând cu 

anulanul  20012001 

 

 

 

 

Rezultatele obţinute la faza judeţeană a concursuri-Rezultatele obţinute la faza judeţeană a concursuri-

lor pe meserii şi alor pe meserii şi a  olimpiadelor şcolare începând cu olimpiadelor şcolare începând cu 

anul 2001anul 2001  

 

 

 

 



DATE DE CONTACT 

COMUNA ŞENDRICENI, cod 717 380 

Telefon / Fax : 0231-610-124 

Poșta electronică: vlahuta@gsvlahuta.ro 

Adresă web: http://www.gsvlahuta.ro 

Construcția școlii din Șendriceni 1919 


