
OFERTA  EDUCATIONALĂ   PENTRU  ANUL ȘCOLAR 2021-2022
DOMENIUL : CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI -CALIFICĂRILE :

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE ( ½ CLASE -14 ELEVI)

MOZAICAR –MONTATOR PLACAJE ( ½ CLASE -14 ELEVI)

Etapa 1  de inscriere : 5-8 iulie 2021
Etapa 2  de inscriere  : 22 -26  iulie 2021
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

OPORTUNITĂŢI
1. Ore de discipline tehnice in cabinetele scolare .
2. Instruire practica in atelierele scoala ,cu dotare excelenta  si la agenti

economici puternici care ofera si locuri de munca , SC Hirundo
Rustica SRL  si  SC Niro Construct  SRL (pot fi gasiti prin conectare
pe facebook si on line pe google  ).

3. Burse profesionale de 200 lei /luna pentru fiecare dintre cei trei ani
scolari din inv. profesional .

4. Decont lunar pentru  transport scolar in municipiu si judet.
5. Cazare la internat scolar si masa la cantina internatului (fie la Liceul

teoretic ,,Grigore Moisil ,, fie la Liceul tehnologic ,,Brad Segal,,).
6. Ore de informatica in doua cabinete de informatica .
7. Conexiune internet wireless .
8. Ore de  educatie fizica  in sala de sport dotata cu aparate fitness

moderne si pe teren de sport nou .
9. Activitati  educative  scolare  si  extrascolare.
10. Proiecte si parteneriate scolare pentru elevi  si  parinti.
11. Ajutoare elevilor cu posibilitati materiale  reduse (rechizite , haine ).
12. Serbare    scolara  de Craciun.
13. Sarbatorirea zilei de 1 Iunie (se  ofera   cadouri  pentru copii prin

comisia SNAC ).
14. Balul bobocilor , Balul Primaverii  la clubul  ,,Deep,, .
15. Continuarea studiilor liceale la cursuri serale in paralel cu un serviciu

bun la o firma de constructii.
16. Siguranta fizica (scoala este pe str, 1848 , nr. 7, aproape de Politia

municipiului Tulcea ).
17. Pauze reacreative , in zona parcului Victoria .
18. Posibilitatea  aprovizionarii cu produse alimentare proaspete in

pauze  , din LIDL (aflat la 50 de metri de liceu ) si patru  patiserii din
apropiere (una pe 1848 si trei  la Pelican ) .


