
 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș 
 

 

Absolvenții școlii noastre, deveniți specialiști și peste hotare s-ar 

putea constitui într-un îndemn sau motivație de a opta pentru acest 

liceu, recunoscut în anul 2007 ca Școală Europeană. 
 

.Prin pregătirea pe care o asigurăm promovăm accesul absolvenților 

noștri de școală profesională ca „meseriași” în unitățile economice și firmele 

de profil din județ, țară sau străinătate. Ca angajați ei se vor putea 

perfecționa în continuare prin participarea în programe inovatoare de nivel 

și calitate europeană.Dacă ai sădit în suflet mireasma pâinii calde, mirosul 

pământului după o ploaie de vară, sau dacă poți înțelege glasul pământului 

îmbiindu-te să te oprești o clipă, să admiri și să respiri aerul îmbălsămat de 

florile merilor, cireșilor sau caișilor și să vezi Zeița Frumuseții și a luminii 

primăvara. 

 

Vino la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș! 

Aici vei întâlni dascăli dornici să 
se aplece asupra ta cu răbdare 
și blândețea necesare pentru a 
sădi în sufletele elevilor iubirea 
pentru natură, pentru viață, 
pentru frumo. Colegiul Agricol 
„Traian Săvulescu” din Târgu-
Mureș se prezintă ca una din 
cele mai puternice Unități de 
învățământ Agricol din țară. 
Numărul anual de elevi 
școlarizați este între 700 și 
1300, înregistrându-se un 
maximum în anul școlar 1992-
1993 de 1500 de elevi. În anul 
școlar 2021-2022 în unitatea 
noastră se educă și se 
formează peste 600 de elevi în 
11 specializări din domeniile 
Economic, Administrație, 
Industrie Alimentară, 
Protecția mediului, Mecanică 
și Agricultură, Agroturism, 
Veterinar. Pregătirea teoretică 

și practică a elevilor este asigurată de un număr de 54 de cadre didactice, din 
care: cu doctorat - 6; cu gradul I 
29; cu gradul II - 11; cu definitivat 
7; debutanți  

Baza materială a școlii 

constituie un suport esențial în 

specializarea aleasă și este 

formată din:60 de săli din care: 

Laboratoare de Chimie, Fizică, 

Biologie, Ecologie, Contabilitate, 

2 laboratoare de Informatică, 

Agrotehnică, Industrie 

Alimentară, 

Zootehnie, 

Patologie și 

Chirurgie 

animală, Științe 

tehnologice.  
 
Cabinete: Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză, Matematică, Cabinet de 

asistență psihopedagogică, Cabinet medical, Cabinet stomatologic, Bibliotecă 

școlară cu peste 20000 volume, Sală de sport cu vestiare și sală de fitness, Teren 

de sport și două terenuri de tenis. Fermă didactică cu sector zootehnic și vegetal (18 ha teren arabil), microseră, parc de tractoare și mașini, parc auto 

și dotare pentru școală de șoferi, 2 internate școlare, unul pentru fete și unul pentru băieți, cu un număr de 200 de locuri, oferind condiții 

confortabile și moderne. O cantină modernă cu o capacitate de 200 locuri într-o serie, o bucătărie, sală festivă cu 200 de locuri, amfiteatru cu 170 

de locuri. Coordonarea în totalitate a activităților se realizează cu competență de către directorii instituției, 

membrii Consiliului de administrație și de Consiliul 

profesoral al școlii. Elevilor sârguincioși care se vor 

strădui să obțină rezultate deosebite la învățătură, 

liceul nostru le oferă posibilitatea de a participa la 

proiecte și programe educative naționale și 

internaționale, ocazie prin care vor putea trăi 

experiențe inedite vizitând școli și licee similare, 

stabilind legături de prietenie cu elevi din țările 

respective și împărtășind din preocupările lor.  
 


