
 

 

 

 
 

                                                            

                                         

              Plan de şcolarizare 2019-2020 
LICEU  ZI 

Clasa a IX-a – 1 clasă 
- tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 28 de locuri 

LICEU SERAL 
Clasa a XI-a şi a XIII-a – în limita a 28 de locuri 

-Tehnician în construcţii  şi lucrări publice  
 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ  

Clasa a IX-a şcoală profesională – 3 clase  
 1 clasă  28 locuri 

- tâmplar universal (în regim Dual) 28 locuri 

1 clasă  28 locuri 

-instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze  

1 clasă – 2 grupe, 2 specializări  
- zidar, pietrar, tencuitor             14 locuri 

- dulgher –tâmălar- parchetar     14 locuri 

 

Şcoala Postliceală cu specializările   Bugetată 
1 clasă  -topograf in constructii                                    28 locuri 

1 clasă  - analist programator                                       28 locuri 

La taxă 

1 clasă  -  proiectant decoratiuni  interioare                   28 locuri 

1 clasă - tehnician devize şi masurători în  construcţii  28 locuri 

Şcoala de Maiştri 1 clasă – 2 specializări  Bugetată 
-Instalatori în construcţii  

-Construcţii civile, industriale şi agricole 
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