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Cazare şi masă în regim intern în condiții
de excepție;

Gratuitate la cazare pentru elevii cu
părinți cadre didactice;
Stagii de practică pentru elevi prin burse
europene ERASMUS;
Burse Bani de liceu - 250 lei/lunar;
Burse de studii pentru elevii din
învățământul profesional - 200 lei/lunar;
Decontarea navetei;
Preț convenabil pentru organizarea
excursiilor cu microbuzul şcolii şi
gratuități la transport pentru elevii
merituoşi;
Cursuri de pregătire în vederea obținerii
permisului de conducere auto categoria B

ROMÂNIA
Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui

Anul şcolar 2019 – 2020
Clasa a IX - a
Profil

Calificare/
Specializare

Nr.
clase

Umanist

Ştiințe sociale

1

Tehnic

Tehnician desenator
pentru construcții și
instalații

Resurse
naturale

Tehnician analize
produse alimentare

1

Servicii

Organizator
banqueting

1

Coafor stilist

1

Mecanic auto

1

Învățământ
profesional
An I
(Școala
profesională
de 3 ani)

Liceul Tehnologic „Ion Mincu”
Vaslui

1

Instalator instalații
tehnico-sanitare și
de gaze/Zugravipsosar-vopsitortapetar

1

Zidar-pietrartencuitor

1

Brutar-patiser,
preparator produse
făinoase/Preparator
produse din carne și
pește

1

Ospătar(chelner),
vânzător în unități
de alimentație

1

Cofetar-patiser

1

Bucătar

1

Frizer-coaformanichiuristpedichiurist

1

Strada Castanilor, nr. 6
Telefon/Fax: 0335881270
Email: lim_vs@yahoo.com
Website: http://www.limvs.ro

LIM

-

instituție

de

învățământ

preuniversitar de stat care îşi deschide
porțile pentru 1187 elevi, oferind servicii
educaționale

atât

în

domeniul

pregătirii

generale, cât şi al pregătirii profesionale.
Pregătirea
absolvenții

profesională,
primesc

pentru

care

certificate

de

calificare, este din domeniile: Construcții,
instalații

şi

lucrări

publice,

Industrie

alimentară, Turism şi alimentație, Estetica
şi igiena corpului omenesc, beneficiind de
mijloace

de

învățământ

la

standarde

europene obținute prin programul PHARE.

Instruirea teoretică se desfăşoară în:
 29 săli de clasă
 10 laboratoare
 1 amfiteatru
 1 bibliotecă
 Laborator fonetic pentru studiul limbilor
străine
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atelier estetică

Şcoala dispune de ateliere pentru pregătirea
profesională la toate domeniile la care
furnizează formare.

atelier alimentație publică

amfiteatru

sală de sport

atelier panificație
laborator construcții

laborator industrie alimentară

atelier gastronomie

Parteneriate cu agenți economici

bibliotecă

