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DOMENIUL : CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Calificarea Tehnician în construcții și lucrări publice

clasa a IX-a, liceu tehnologic ,

curs seral, 1 clasa -28 de elevi

Detalii  si inscriere la secretariatul liceului din strada 1848, nr. 7 Tulcea
Telefon  0240/533956  ;  Fax 0240/521.824 E-mail : contact@liceuimincutl.ro
Site https://liceuimincutl.ro/

https://www.facebook.com/groups/281277960199178
CONSTRUCTII , INSTALATII  SI  LUCRARI  PUBLICE

https://www.facebook.com/Liceul.Tehnologic.ION.MINCU.Tulcea

DE CE SĂ FIU ELEV

LA CURSURI SERALE ?
1. Cursurile serale  se  desfasoara  intre  orele 15,35-20,45.

Acest  orar iti permite sa  desfasori in cursul zilei  o activitate prin care
sa devii independent financiar . Fie lucrezi la un agent economic sau
firma privata , fie impreuna cu familia ta , daca aveti o societate
comerciala (S.C sau SRL )sau PF(persoana fizica autorizata ) , fie tu ai
un job part-time (slujba cu jumatate de norma ) , servicii care iti ofera
posibilitatea sa fii INDEPENDENT  FINANCIAR !

2. Amplasarea Liceului tehnologic,,Ion Mincu,, Tulcea langa Scoala
gimnaziala nr. 12 are un avantaj deoarece pe terenurile de sport ale
acesteia , functioneaza o instalatie de iluminat de noapte (nocturna )
si in fiecare seara se desfasoara activitati sportive , fotbal sau tenis,
toata zona fiind luminata iar traficul este intens fara probleme de
securitate fizica !

3. Siguranta fizica asigurata (scoala este pe str. 1848 , nr. 7, aproape de
Politia Municipiului Tulcea .

4. Frecventarea constanta a cursurilor scolare  chiar si  de elevii care nu
se pot adapta LA CURSURILE DE ZI , datorita orarului dispus
dimineata .

5. Dobandirea de cunostinte si formarea de deprinderi tehnice privind
întocmirea unei DTAC (Documentatie Tehnica  pentru Autorizarea
unei Constructii ).

6. Cine poate fi elev in clasa a IX-a liceu seral ? UN ABSOLVENT DE 8
CLASE AL UNEI ȘCOLI  GIMNAZIALE .

7. Ore de discipline tehnice in cabinetele scolare.
8. Ore de instruire practica in atelierele  liceului .
9. Ore de informatica in doua cabinete de informatica .
10. Activitati  educative  scolare  si  extrascolare.


