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LICEUL  ÎNFIINȚAT ÎN 1991 ,CU O 

VECHIME DE 26 DE ANI , 

PREGĂTEȘTE  ELEVI ÎN 

DOMENIILE : 

-CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE  

 

-INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI 

PIELĂRIE  
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Instituția de învăță-

mânt   are doua corpuri de școală, unul  

pentru cursuri teoretice și laboratoare  tehno-

logice iar altul pentru atelierele școală de in-

struire practică ,domeniile Construcții , insta-

lații și lucrări publice și Industrie textilă și 

pielărie . 

Corpul central cuprinde săli de curs , 2 cabi-

nete de informatică , laboratoare  de  fizică-

chimie,română, matematică și industrie texti-

lă ,secretariat , cancelarie și cabinete metodi-

ce . 

În corpul Ateliere școală , sunt distribuite 

atelierele de construcții, laboratorul de indus-

trie textilă , cabinetul de desen tehnic , un nou 

si modern cabinet de informatica ,o sala de 

instruire  practică construcții pentru timp de 

iarna aplicații  /modelaje /echipamente 

Școala este inclusa în Proiect PHARE-

TVET din anul 2005 , fiind  dotata cu echi-

pamente moderne de lucru în domeniul 

constructiilor . 

 

ATELIERELE   ȘCOALĂ  

 

 
 

UN LICEU   DE VIITOR  PENTRU 

TEHNICIENII   VIITORULUI   !    



 

In    Liceul tehnologic ,,Ion Mincu,, 

Tulcea  , activitatea  educativă  este 

pe măsura dorințelor tale ! 

Poti participa la proiecte nationale si 

internationale pentru dezvoltarea ta 

profesionala  si  intelectuala ! 

IMPORTANT !!!!! 

-Decontul cheltuielilor de transport  

pentru  navetisti  se realizeaza  lunar 

,conform prevedrilor Legii Educatiei 

Nationale! 

-Elevii  din invatamantul liceal pot 

beneficia de burse sociale si de merit ! 

-Elevii din invatamantul profesional 

beneficiaza de burse profesionale in 

valoare de 200 RON/ luna . 

NOU ! 

-Incepand din acest an scolar elevii 

din invatamantul profesional  pot  

beneficia de  masa si cazare gratuita  

Facebook : Liceul  tehnologic  ION  

MINCU –Tulcea  

 

UN LICEU   DE VIITOR  PENTRU 

TEHNICIENII   VIITORULUI   !    

LICEUL  TEHNOLOGIC,,ION 

MINCU,,TULCEA  

DOMENIUL  INDUSTRIE TEXTILĂ 

ȘI PIELARIE  

1.TEHNICIAN ÎN INDUSTRIE TEXTILA SI 

PIELARIE , CLASA A IX-A -LICEU TEHNO-

LOGIC -CURS  SERAL -28 LOCURI 

2.TEHNICIAN ÎN INDUSTRIE TEXTILA SI 

PIELARIE , CLASA A XI-A -LICEU TEHNO-

LOGIC -CURS  SERAL -28 LOCURI 

Să creezi  si sa confectionezi 

produse de imbracaminte , să-ți 

deschizi propria ta firma , iată 

o alegere  inteligentă  ,pentru 

viitorul tău profesional ! 

DOMENIILE DE PREGĂTIRE : 

CONSTRUCTII, INSTALAȚII ȘI  LUCRĂRI PUBLICE  

INDUSTRIE TEXTILĂ    ȘI  PIELĂRIE  

DOMENIUL  CONSTRUCȚII , IN-

STALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE  

In anul școlar 2017-2018,  

Liceul tehnologic ,,Ion Mincu,, Tulcea  

școlarizează elevi , absolvenți de gimnaziu , 

în urmatoarele calificări : 

1.Tehnician în construcții și lucrări publi-

ce, clasa a IX-a -liceu tehnologic -curs  de zi 

-28 locuri 

2. Instalator  instalatii tehnico sanitare si 

de gaze -învățămînt profesional de 3 ani , 

curs de zi -14 locuri 

3Mozaicar-montator-placaje -învățămînt 

profesional de 3 ani ,curs de zi –14 locuri 

O meserie de viitor , un  tehnici-

an  calificat  pentru o carieră  

profesională  de succes  ! 

Legendă descriind 

o imagine sau un 

element grafic. 

LABORATORUL  DE PREGATIRE  

PRACTICA     

ESTE DOTAT  CU CELE MAI MODER-

NE  ECHIPAMENTE  SI DISPUNE  

DE O BAZA  MATERIALA   BOGATA . 


