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Pentru mai multe informaţii nu ezita să ne contactezi: 

 

• Tel./Fax:  0257 / 563120 
• Secretariat:  0257 / 563121 
• E-mail: 
liceulamlipova@gmail.com 
 
 

  SAU 
 
 

caută-ne personal la adresa:  
LICEUL  „Atanasie.Marienescu”  
                Lipova, str. N.Titulescu, nr.1. 
• Director: prof. Lucian DONŢU  
• Director adjunct: prof. Ioan HERRLING 
• Secretar: Corina CUZMAN 
 
 
 

 
 

 
• Beneficiezi  de dotarea prin program Phare TVET: 
laboratoare electrotehnică – electronică şi mecanică ,  
ateliere de electrotehnică, mecanice şi prelucrare prin 
aşchiere; 
•  Îţi  oferim atestate/certificate de calificare profesională 
recunoscute în unele din cele mai căutate calificări 
profesionale; 
• Îţi oferim posibilitatea de a lucra în 3 laboratoare de 
Informatică (Phare TVET, AEL, CDI); 
• Ai posibilitatea de documentare pe „Internet” non stop; 
• Îţi oferim posibilitatea de a continua studiile prin mai 
multe variante; 
• După absolvirea cursurilor invatamantului profesional  
poţi opta pentru liceu, ruta progresivă la cursuri de zi şi 
serale; 
• Poţi beneficia de burse( socială;  profesională) si sprijin 
din partea partenerului de practica;  
• Poţi participa în proiecte Leonardo da Vinci,  din 
fonduri europene,  la liceu tehnologic -profil tehnic.  
  



 
 

 

Filiera Profil Specializarea / 
calificarea profesională 

Nr. 
locuri 

Teoretică Real Matematică -informatică,  
intensiv informatică 28 

Teoretică Uman Filologie - intensiv limba 
engleză 28 

Tehnologică Tehnic Tehnician prelucrări 
mecanice 28 

 

• curs zi  -  clasa a IX-a profil tehnic  
- se obţine nivel 4 de calificare 
 

 
 
 

 

 
 
• curs zi : clasa a IX-a  

- se obţine nivel 3 de calificare  
 

Domeniul Calificarea profesională Nr. 
locuri 

Electric Electrician exploatare joasă 
tensiune 14 

Mecanica  Frezor –rabotor –mortezor  14 

Se înscriu  elevii clasei a VIII-a învăţământ 
gimnazial din anul şcolar curent  şi elevii care au 
absolvit clasa a VIII-a în serii(anii) anterioare.  Prima 
etapă de înscriere : mai 2015  
CA AVANTAJE, elevii care optează pentru 
învăţământul profesional :  
-bursa profesională( 200 lei lunar )- pe perioada 
studiilor.  
- Pe durata pregătirii practice (stagiilor de practica ) la 
operatorul  economic, partenerul de practică ACORDA  
sprijin elevilor(O SUMA / ZI  )/( O MASA / ZI)  în 
condiţiile legii,  de maxim 200 lei lunar.  
-posibilitatea angajarii după absolvire 
-dobândirea de competenţe specifice meseriei    
 
 
 
 


