
 

 

Industria textilă și pielărie 
 Designul vestimentar este activitatea de creație a 

       îmbrăcămintei, prin studiul contemporan al  

       complexului fenomen-moda; 

 Domeniul are cea mai bună reprezentare la  

       nivelul orașului și județului , prin numeroasele  

       întreprinderi mici și mijlocii ce s-au dezvoltat în                             

ultimii ani; 

 Parteneriate cu societăți de profil din oraș, ce  

       oferă posibilitatea angajării absolvenților  

        (liceu; IP3; înv. postliceal). 

Domeniile de pregătire 

Turism și alimentație 
 Ramură cu deschidere largă a relațiilor sociale; 

 Practica se desfășoară la agenții economici de 

profil; 

 Cea mai mare ofertă a locurilor de muncă  pe 

plan național și local; 

Mecanica 
 Domeniu de activitate bine cotat pe piața muncii; 

 Obținerea unei bune pregătiri de specialitate, prin 

efectuarea practicii în service-uri auto, ce oferă 

posibilitatea angajării absolvenților; 

 În parteneriat cu  AJOFM absolvenți  IP3 sunt  

absorbiți pe piața muncii. 

 

A doua șansă 
 Posibilitatea continuării şi finalizării învățământului  

       obligatoriu; 

  Continuarea studiile la învățământul secundar superior 

(ciclul superior al liceului). 

      



 

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

2019 - 2020 

LICEU - ZI  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - ZI (IP3) 

LICEU - SERAL 

LICEU - FRECVENȚĂ REDUSĂ 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ - ZI  

Anul 
Nr. de 
clase 

Profilul Domeniul Calificarea 

I 1 Tehnic 
Industrie 
textilă și 
pielărie  

Designer 
vestimentar 

II 1 Tehnic 
Industrie 
textilă și 
pielărie  

Designer 
vestimentar 

Clasa 
Nr. de 
clase 

Filiera Profilul Specializarea 

a  IX - a 1 
Te-

oretică 
Real 

  
Științe ale  

naturii 

a  X -a 1 
Te-

oretică 
Real 

  
Științe ale  

naturii 

a  XI -a 1 
Te-

oretică 
Real 

  
Științe ale  

naturii 

a  XII-a 1 
Te-

oretică 
Real 

  
Științe ale  

naturii 

a  XIII-a 1 
Te-

oretică 
Real Științe ale  

naturii 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 6 GRUPE 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - 5 CLASE 

 ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL - 4 CLASE 

Clasa 
Nr. de 

clase 
Profilul 

Domeniul 

pregătirii 

de bază 

Calificarea 

profesională la 

sfârșitul 

 clasei a XII - a 

a  X - a 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Tehnician 

în 

gastronomie  

a  XI- a 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Tehnician 

în 

gastronomie  

Clasa 
Nr. de 

clase 
Profil 

Domeniul 

  

Calificarea 

profesională 

  

a  IX-a 0,5 Tehnic 

Industrie textilă 

și 

pielărie 

Confecționer 

produse textile 

a  IX-a 0,5 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de 

alimentație 

A DOUA ȘANSĂ - ZI  

Anul 
Nr. de 
clase 

Profilul Domeniul Clasa 

I 1 - - 

a  V -a 

a  VI-a 

a  VII-a 

II a  VIII -a 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

III 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

a  IX -a 

IV 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

a  X -a 

Clasa 

Nr. 

de 

clase 

Profilul 

Domeniul 

pregătirii 

de bază 

Calificarea 

profesională la 

sfârșitul 

clasei a XIII - a 

a IX -a 

0,5  Tehnic  

Industrie 

textilă și 

pielărie  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

0,5 Tehnic 

Mecanică 

de  

motoare  

Tehnician 

mecanic pentru  

întreținere și reparații 

a X-a 

0,5 Tehnic  

Industrie 

textilă și 

pielărie  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

0,5 Tehnic 

Mecanică 

de 

 motoare 

  

Tehnician 

mecanic pentru  

întreținere și reparații 

  

a  XI-a 

1 Tehnic  

Industrie 

textilă și 

pielărie  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Tehnician 

în 

gastronomie  

1 Tehnic 

Mecanică 

de motoare 

  

Tehnician 

mecanic pentru 

întreținere și reparații 

 1 Tehnic 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

a  XII -a 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Tehnician 

în 

gastronomie  

 1 Tehnic 
Mecanică 

de motoare 

Tehnician 

mecanic pentru 

întreținere și reparații 

 1 Tehnic 

Industrie 

textilă și 

pielărie  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

a  XIII -a 1 Servicii 

Turism 

și 

alimentație 

Tehnician 

în 

gastronomie  

 1 Tehnic 
Mecanică 

de motoare 

Tehnician 

mecanic pentru 

întreținere și reparații 




