




și să 

mergi pe el, până când vei avea succesul 

pe care ți-l dorești.



Liceul Tehnologic "Mihai

Eminescu" s-a înscris

permanent pe linia

obiectivului principal al 

reformei învățământului

profesional și tehnic din 

România, prin realizarea unei

formări profesionale la 

nivelul standardelor de 

pregătire cerute de nevoile

economiei de piață.



Pentru anul şcolar 2019 - 2020 liceul

nostru oferă absolvenţilor claselor a VIII-a următoarele

domenii şi calificări profesionale:

LICEU - ZI

 Profil Tehnic

 Domeniul pregătirii de bază – Electric

 Tehnician electrician 

electronist auto – 28 locuri



LICEU - ZI

Profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază – Turism și alimentație

 Calificarea profesională - Tehnician în gastronomie

– 28 locuri





ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

Domeniul Electric

Calificarea profesională –Electrician de întreţinere

și reparaţii aparatură electrocasnică – 28 locuri



ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
Domeniul Turism și alimentație

Calificarea profesională - Ospătar (chelner),vânzător în

unității de alimentație – 28 locuri



Domeniul Industrie alimentară

Calificarea profesională - Brutar - patiser -preparator

produse făinoase– 28 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL



Domeniul Mecanică

Calificarea profesională – Mecanic auto –

2 x 28 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL



Pentru  calificările Tehnician transporturi, Tehnician 
electrician electronist auto și Mecanic-auto cursul de 
CONDUCERE AUTO este gratuit



ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL - ȘCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul: Sanatate și asistență pedagogică

Calificarea profesională – ASISTENT  MEDICAL GENERALIST 

- 28 locuri buget

- 2 clase  x 28 locuri taxă







ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL - ȘCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul: Sanatate și asistență pedagogică

Calificarea profesională – ASISTENT  MEDICAL  DE 

FARMACIE - 28 locuri buget



ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Filieră teoretică

Științe ale naturii,  a IX-a (2 clase x 28 locuri), a X-a, a XI-a



Vă așteptăm cu plăcere!

Director, 
Prof. Ionescu Mihaela

Împărtășește și altora viziunea pe care o ai!

Portile scolii noastre va sunt deschise pentru a 

ne vizita în fiecare zi (între orele 8 – 14). 

Aşteptam sa ne contactati la secretariatul şcolii

noastre, la numarul de telefon 0243/231542

Alte informatii despre oferta noastra de şcolarizare

le puteti afla accesând site-ul www.gsme.ro


