
 Dosarul de înscriere: 
1. Fişa de inscriere la secretariatul unităţilor de 
învăţământ gimnazial                                     
2. Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se 
efectuează, pe baza următoarelor acte:  
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani;  
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;  
c) adeverinţă cu notele şi media generală 
obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/
examenul de capacitate;  
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-
a (cu calculul mediei generale de absolvire) - 
copie şi original;  
e) fişa medicală.  
 
Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii : 
 

 

 

  Etapa I :   5—8  iulie 2021 - 

 la unităţile de învăţământ   care 
şcolarizează învăţământ profesional  
şi/sau dual 

 Etapa a II–a:    22-26 iulie 2021 -  

la unităţile de învăţământ   care 
şcolarizează învăţământ profesional  
şi/sau dual 

VĂ AȘTEPTĂM CU 

DRAG! 

LOCUL  

TEHNOLOGIILOR  

                         MODERNE 

 

LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN                                                                                                         

TEL-FAX 0240/572719 

    OFERTA EDUCAȚIONALA  

ANUL ȘCOLAR  2021-2022 

Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere ; 
ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de 
ajutor; ne naştem mărginiţi şi avem nevoie de 
judecată. Ceea ce ne lipseşte când venim pe 
lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne 
este dat prin educaţie.”  
                           (J.J. Rousseau ) 

2021-2022 

Liceul Tehnologic Măcin 

Str. Vasile Alecsandri nr. 7 Măcin 

Tel. / fax  0240 / 572719 

e-mail: gsm.macin@yahoo.com 

https://www.liceultehnologicmacin.ro/ 

„Educația înseamnă putere,  
știința reprezintă libertate!” 

mailto:gsm.macin@yahoo.com
https://www.liceultehnologicmacin.ro/


ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  

CLASA a IX-a : 1clasă,  2x12 LOCURI                                  

DOMENIUL:  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE                                                                                  

CALIFICAREA: CONFECŢIONER   PRODUSE TEXTILE   

- 12 locuri   

 

DOMENIUL: ELECTRIC    

CALIFICAREA: ELECTRICIAN INSTALAŢII DE JOASĂ 
TENSIUNE -12 locuri   

            

 

 

 

 

• calificări profesionale recunoscute la nivel UE, 
certificat de calificare profesională Nivel 3 

• sprijin financiar pe durata studiilor: burse lunare 
de 200 de lei şi stimulente din partea agenţilor 
economici 

• posibilitatea de a lucra pe perioadă determinată 
(în vacanţe) 

• posibilitatea continuării studiilor în învăţământul 
liceal (ZI, SERAL) 

 

Baza materială  

1.  Corp de cladire pentru orele de curs, cu :    

• 7 săli de clasă   tip laborator  

• 2 laboratoare de informatică;  

• cabinet de asistenţă psihopedagogică;  

• o bibliotecã cu peste 1200 de volume;  

• dotări moderne: table interactive, 

videoproiector,camera foto si video,etc 

• conectare la internet 

• material didactic:machete,componente  

      de instalatii electrice, sanitare ,etc 

• aparatura de birotica: xerox, copiatoare, fax,etc,la 

dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice 

• birouri, cancelarie,mobilier şcolar modern 

 

2.Corp de clădire pentru atelierele şcoală, dotări 

la nivel european 

 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 
î n parteneriat cu SC PROMEX SA Brăila 

DOMENIUL: MECANIC    

CLASA a IX-a, 24 de locuri 
     CALIFICAREA: STRUNGAR CNC 

(OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ) 

 

Mașinile unelte cu comandă numerică computerizată 

sau CNC sunt mașini unelte foarte performante de 

prelucrare: strung, freză, mașină de găurit etc. sau 

toate acestea la un loc. Majoritatea unităților de 

producție de astăzi, din diverse zone industriale 

(metal, plastic, lemn etc.), dețin mașini operate 

numeric, iar pentru a lucra pe o astfel de mașină 

trebuie să ai cunoștințe de prelucrare prin așchiere, 

reglare și minime cunoștințe de mecanică  

 

 

 

 

 

 

• acces facil pe piaţa muncii (posibilitate de 
angajare la terminarea studiilor) 

• calificări profesionale recunoscute la nivel UE, 
certificat de calificare profesională Nivel 3 

• sprijin financiar pe durata studiilor: în cazul 
educației duale, fiecare elev primește o bursă în 
valoare de 400 de lei: 200 de la Ministerul 
Educației și 200 de la operatorul economic. 

• posibilitatea de a lucra pe perioadă determinată 
(în vacanţe) 

• posibilitatea continuării studiilor în învăţământul 
liceal (ZI, SERAL) 

 

 

 

 


