
GRUPUL ŞCOLAR TULCEA este o unitate şcolară situată în cadrul LICEULUI 
TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA.

GRUPUL ŞCOLAR TULCEA este LICEU TEHNOLOGIC  şi  oferă pregătire de 10 
sau 12 clase în domeniile CONSTRUCŢII-LUCRĂRI PUBLICE ŞI INSTALAŢII şi 
INDUSTRIE TEXTILĂ-PIELĂRIE.

La absolvirea clasei a XII-a, elevii şcoli noastre primesc diplomă de TEHNICIAN într-
unul din domeniile specificate mai sus. Susţin examen de bacalaureat şi se pot înscrie la 
orice facultate doresc.

Elevii care nu doresc să continue studiile după clasa a X-a, efectuează un stagiu de 
practică şi primesc diplomă, nivelul 2, într-una din meseriile din cele două domenii.

ÎNTREBĂRI INTELIGENTE : Dacă media de înscriere în clasa a 9-a nu-ţi permite să te înscrii la cele mai bune licee din Tulcea : Moisil sau 
Spiru, de ce trebuie să te înscrii la unul din liceele aflate la periferia oraşului, să parcurgi în fiecare zi un drum lung şi obositor pentru a ajunge la 
cursuri ? Să cheltui bani pe autobuz, să mergi,  iarna, prin zăpezi, vara, prin caniculă ?

RĂSPUNSURI ŞI MAI INTELIGENTE : Pentru că nu ai ştiut până acum de oferta GRUPULUI ŞCOLAR TULCEA, situat în incinta LICEULUI 
TEORETIC GRIGORE MOISIL, în zona centrală a oraşului, chiar în parcul Victoria.  Pentru că nu ai ştiut că poţi face liceul într-o clădire super-
modernă,  complet reamenajată şi mobilată, aşa cum este clădirea şcolii noastre şi a atelierelor. Pentru că nu ai ştiut că la doi paşi de centrul 
oraşului se află GRUPUL ŞCOLAR TULCEA, care este singurul liceu din oraş care îţi oferă un stil de viaţă de elev à  la Moisil, o pregătire teoretică
temeinică, dar şi una practică… şi o multitudine de posibilităţi de a-ţi continua studiile la o facultate sau de a te angaja pe bani frumoşi  la un agent 
economic serios.

PENTRU ELEVII DIN JUDEŢ
Şcoala noastră oferă cazare şi servirea mesei la internatul şi cantina Liceului 

Teoretic  Grigore Moisil, la un preţ modic de aproximativ 10 lei/zi. Inutil să vă mai 
spunem că stilul şi confortul sunt à  la Moisil, adică internatul este hotel de două stele şi 
cantina restaurant-pensiune.

Tuturor elevilor din judeţ li se decontează drumul zilnic, dacă fac naveta (până în 50 
de km), sau 6 călătorii dus-întors lunar (pentru distanţe mai mari de 50 de km)

BANI DE LICEU !
În anul şcolar 2009-2010, toţi elevii din şcoala noastră, care au depus dosare, au 

primit bursa „bani de liceu” în valoare de 180 ron/lună. În anul şcolar 2010-2011 şi tu 
poţi deveni bursierul şcolii noastre !

CUPRINS

pag.1 – prezentarea 
generală a Grupului Şcolar 
Tulcea şi a ofertei de 
şcolarizare pentru anul şcolar 
2010-2011;

pg.2 – oferta de şcolarizare 
pentru  clasa a IX-a zi;

pg.3 – oferta de şcolarizare 
pentru clasa a XI şi a XII-a zi;

pag.4 – oferta de şcolarizare 
pentru cursurile de liceu seral

PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU  ANUL ŞCOLAR 2010-2011

CLASA a IX-a ZI LICEU TEHNOLOGIC

1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă

PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU  ANUL ŞCOLAR 2010-2011
CLASA a IX-a CURSURI SERAL LICEU

1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă

CLASA a XI-a CURSURI SERAL LICEU
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă



PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011

CLASA a IX-a ZI
LICEU TEHNOLOGIC

1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă

Ce înseamnă „liceu tehnologic” ?
În sistemul de învăţământ liceal din România există următoarele tipuri de licee : 
teoretice ( „Grigore Moisil” Tulcea, „Spiru Haret” Tulcea) 
tehnologice (GRUPUL ŞCOLAR TULCEA,  „Henri Coandă” Tulcea, „Anghel Saligny” 

Tulcea, „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea, „Brad Segal” Tulcea, „Economic-Delta Dunării” 
Tulcea)

vocaţionale (Liceul de Artă, Liceul Pedagogic)

Grupul Şcolar Tulcea este un liceu tehnic, care poate fi urmat după 
promovarea clasei a VIII-a. Durata şcolarizării este de 4 ani, în două etape :

1. Etapa I : 2 ani. După absolvirea claselor a IX-a şi a X-a, elevul dintr-un 
liceu tehnologic primeşte o diplomă de calificare, nivelul 2, într-o 
calificare din cadrul domeniului în care s-a pregătit în cadrul liceului, în 
cazul liceului nostru :
CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE - în domeniul INDUSTRIE TEXTILE-
PIELĂRIE
CONSTRUCŢII LUCRĂRI MONOLITE - în domeniul CONSTRUCŢII-LUCRĂRI 
PUBLICE şi INSTALAŢII

Etapa I se adresează elevilor care din diferite motive, doresc să finalizeze 
şcoală după 10 ani de studii şi să se angajeze.

2. Etapa a II-a : 2 ani. După absolvirea clasei a XII-a, elevul dintr-un liceu 
tehnologic primeşte diplomă de calificare, nivelul 3, în cazul liceului 
nostru :
TEHNICIAN INDUSTRIA TEXTILĂ  - în domeniul INDUSTRIE TEXTILE-
PIELĂRIE
TENICIAN ÎN CONSTRUCŢII - în domeniul CONSTRUCŢII-LUCRĂRI PUBLICE 
şi INSTALAŢII

Etapa a II-a se adresează elevilor care doresc să-şi finalizeze studiile liceale, 
ceea ce  le permite fie angajarea la un agent economic, fie continuarea studiilor, 
după promovarea examenului de bacalaureat.

DE CE „TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII” ?
Deoarece domeniul „Construcţii-lucrări publice şi instalaţii” este cel mai dinamic 

sector al economiei româneşti şi mondiale. Oriunde priveşti, se construieşte, se 
reabilitează, se repară sau se modifică, totul necesitând specialişti în domeniul 
construcţii. Oricând se poate găsi un loc de muncă bine plătit, la o firmă de 
construcţii, din Tulcea, de oriunde din ţară sau străinătate. Nu uitaţi că majoritatea 
românilor care muncesc în Spania şi Italia realizează acest lucru în domeniul 
construcţii. Diplomele noastre sunt recunoscute în toată Europa !

Un absolvent de liceu în domeniul construcţii, nu înseamnă doar un specialist în 
execuţie, acesta poate lucra în distribuţia materialelor de construcţii, la o agenţie 
imobiliară, la o firmă de proiectare construcţii.

Inginerii în construcţii sunt unii din specialiştii cei mai căutaţi pe piaţa muncii. 
Liceul nostru îţi asigură pregătirea de bază pentru a deveni un inginer priceput, 
accesul la facultăţile de profil făcându-se pe baza mediilor şcolare şi de la 
bacalaureat.

Vrei sa devii medic, avocat, aviator… diploma noastră de bacalaureat este valabilă 
pentru orice facultate din ţară sau Europa !      DE CE „TEHNICIAN INDUSTRIA TEXTILĂ” ?

Deoarece domeniul „Industrie textile-pielărie” este un domeniu cu tradiţie în 
România. Foarte mulţi ani, am „îmbrăcat” Europa ! Este un domeniu de 
activitate care se adresează cu predilecţie genului feminin, dar nu numai. O 
lungă perioadă de timp, domeniul textil a asigurat 25% din PIB-ul naţional. A 
activa în domeniul textil nu înseamnă doar a munci într-o fabrică de textile, 
înseamnă să devii patronul unei fabrici de textile, asistentul unui creator de 
modă sau chiar creator de modă. De asemenea, poţi fi distribuitorul unui brand 
celebru de obiecte de îmbrăcăminte sau să te implici în comerţul naţional sau 
chiar mondial cu produse textile.

Inginerii în domeniul textil sunt cei care coordonează activităţile mai sus 
menţionate. Facultăţile în domeniul textil vă pot înscrie la cursurile lor pe baza 
mediilor de absolvire a liceului nostru şi a bacalaureatului.

Diploma de bacalaureat din cadrul Grupului Şcolar Tulcea este valabilă 
pentru orice facultate.

Ce este mai plăcut decât să locuieşti într-o casă nouă cu mobilier nou? Prin extensie la 
acest sentiment, ce poate fi mai plăcut decât să-ţi desfăşori orele în două clădiri de şcoală 
complet renovate, perfect izolate, în care iarna elevii pot sta în tricou, iar vara nu transpiră 
sufocându-se de căldură? Grupul Şcolar Tulcea este alcătuit dintr-o clădire de şcoală, 
reabilitată complet în anul 2008 şi dotată cu mobilier complet nou şi confortabil. Şcoala 
dispune de două cabinete de informatică, conectate la internet full-time, cu aer condiţionat. 
„Cafeneaua” din incinta şcolii vă oferă în permanenţă o cafea sau un ceai fierbinte, pentru 
doar 1 leu.

Clădirea atelierelor dispune de ateliere high-tech cu echipamente pentru desfăşurarea 
orelor de teorie şi practică, şcoala fiind dotată cu acestea printr-un proiect PHARE în 
valoare de aproximativ 200 de mii de euro. Nu există nici un agent economic în Tulcea care 
să aibă în dotare echipamentele noastre, începând de la maşinile automate de tencuit şi 
ajungând până la serverul de internet !

Şcoala vă pune la dispoziţie gratuit planşete individuale pentru desen, echipamente 
pentru desfăşurarea orelor de laborator şi instruire practică, constând în salopete, căşti, 
pelerine, mănuşi.

Mai aveţi la dispoziţie două lap-topu-ri pentru activități IT mobile, 6 staţii de emisie-
recepţie, cameră foto digitală şi cameră video, toate pentru activităţi şcolare dar şi 
extraşcolare în funcţie de talentele şi priceperile voastre. Vă aşteptăm în şcoala noastră, ca 
elevi, să folosiţi toate aceste lucruri la capacitate maximă !

Programul unui elev de clasa a IX-a în cadrul şcolii noastre este de 30 de ore/săptămână, 
adică 6 ore/zi, toate clasele având cursuri de dimineaţă, orele 8,00-14,00, cu pauze de 10 minute. 
Într-un cuvânt, program lejer şi plăcut, fără stresul de a începe orele de la şapte dimineaţa sau a le 
încheia pe întuneric, la ora 20,00, în schimbul de după amiază. Structura obiectelor de studiu este 
aceeaşi ca în orice liceu tehnologic, cu ore de matematică, lb. română, fizică, chimie, lb. străine 
etc. şi o zi pe săptămână cu laboratoare şi instruire practică.



PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011

CLASA a XI-a ZI
LICEU rută progresivă Tehnician în construcţii

sau, după absolvirea clasei a XI-a, una din 
următoarele calificări:
-zidar-pietrar-tencuitor 1 CLASĂ / 15 LOCURI  
-instalator                        1 CLASĂ / 15 LOCURI  

Oferta pentru clasa a XI-a se adresează elevilor din clasele a X-a SAM din 
cadrul şcolilor de arte şi meserii din judeţ sau claselor cu această formă de 
şcolarizare din liceele din Tulcea, absolvenţi 2010 sau din seriile anterioare.  
După susţinerea examenului de absolvire, vă puteţi înscrie la şcoala noastră, 
în clasa a XI-a, la una din cele două calificări prezentate mai sus.

Clasa a XI-a este considerată un an pregătitor pentru liceu, respectiv 
„tehnician în construcţii”, dar la absolvirea clasei a XI-a, elevii vor primi  
diplomă în meseria respectivă, nivelul 2 şi se pot angaja sau pot continua
studiile în clasa a XII-a şi a XIII-a, liceu rută progresivă.

a XI-a INSTALATOR cu finalitate a XIII-a TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII
Calificarea Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze este una din cele mai 

căutate de pe piaţa muncii. Se poate practica la una din numeroasele firme de profil din 
Tulcea, din ţară sau străinătate. Toate construcţiile noi, dar şi cele vechi au nevoie de 
lucrări de instalaţii pentru alimentarea cu apă rece, caldă sau evacuarea apei uzate. 
Extinderea reţelei de gaz a oraşului reprezintă o altă ofertă de locuri de muncă. 

Continuarea studiilor în clasa a XII-a şi a XIII-a va aduce absolvenţilor acestei calificări 
noi oportunităţi, inclusiv continuarea studiilor la o facultate de profil.

a XI-a ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR cu finalitate a XIII-a TEHNICIAN 
ÎN CONSTRUCŢII

Calificarea Zidar-pietrar-tencuitor este una din cele mai grele meserii din 
domeniul Construcţii lucrări publice şi instalaţii. Dar şi cea mai căutată şi mai 
bine plătită pe şantierele din ţară şi străinătate. Cerinţele de astfel de 
meseriaşi sunt atât de mari încât şi zece clase de absolvenţi în fiecare an nu 
ar reuși să acopere cererea firmelor de construcţii.

Absolvenţii clasei a XI-a din această calificare îşi pot continua studiile în 
cadrul liceului nostru pentru a deveni Tehnician în construcţii ţi la una din 
facultăţile de profil pentru a deveni inginer în domeniu.

A fi licean nu înseamnă doar săli de clasă, cursuri şi profesori… 
liceul îţi poate oferi şi un stil de viaţă unic. Reprezentaţii Grupului 
Şcolar Tulcea insistă asupra faptului că şcoala noastră este unul din 
puţinele licee care îţi pot oferi o viaţă de licean cu stil. Un mediu 
plăcut şi super agreabil, generate de un corp de profesori deosebiţi,
care ştiu cum să vă înveţe fără să vă streseze. Pauze plăcute în 
peisajul plin de verdeaţă al parcului Victoria, în care se află situată 
şcoala noastră. 

   În clasa a XI-a se pot înscrie elevii care au absolvit clasa a X-a, în orice alt 
domeniu, indiferent de calificare, cu condiţia examenului de absolvire al clasei a X-
a promovat. Se pot înscrie elevi absolvenţi în acest an şcolar, dar şi din seriile
anterioare, în limita vârstei. Pentru detalii puteţi suna la secretariatul şcolii : 0240 
533957.

Se fac înscrieri, în limita locurilor disponibile şi în clasele a XII-a şi 
a XIII-a liceu, cursuri de zi. Se pot înscrie sau transfera elevi de la 
toate liceele din Tulcea sau judeţ, indiferent de domeniu şi calificare.

În clasa a XII-a, domeniul Industrie textile-pielarie, specializarea Tehnician 
in industria textila, se fac inscrieri pentru absolventii claselor a XI-a, idiferent 
de domeniu şi calificare. Este una din puţinele specializări, din întreg judeţul, 
care se adreseaza in mod direct fetelor, dar nu numai lor.  Şcoala noastră 
oferă  condiţii deosebite de pregătire, teoretică şi practică. Continuarea 
studiilor în clasa a XII-a  va aduce absolvenţilor acestei specializări noi 
posibilități în viaţă, inclusiv continuarea studiilor la o facultate de profil.

Activitatea unui elev este alcătuită din doi timpi : şcoală şi extra-şcoală. Un licean 
adevărat trebui să ştie să se bucure de anii de liceu, care sunt unici, cu adevărat. Aşa cum 
scriam şi în prima pagină a acestei publicaţii, oferta noastră de şcolarizare se adresează şi 
elevilor din judeţ pe care încercăm să-i convingem să-şi „părăsească” cuibul călduţ al şcolii 
din localitatea lor şi să răspundă unei adevărate provocări în viaţă : o şcoală nouă într-un 
oraş nou !

Această schimbare nu este deloc uşoară : înseamnă internat sau gazdă, şcoală nouă 
cu profesori noi şi pretenţioşi, efort financiar suplimentar pentru părinţi. În faţa unor 
asemenea probleme, mulţi elevi renunţă din start, aceştia sunt cei slabi, cei lipsiţi de 
ambiţie şi care nu au curajul de a abandona coconul cald al familiei pentru a-şi croi un 
drum în viaţă. Problema financiară nu este imposibil de surmontat, aşa cum spuneam, 
şcoala noastră a oferit în anul şcolar actual burse tuturor elevilor care au depus dosare şi 
au îndeplinit condiţiile de acordare. Suma primită lunar este de 180 ron, adică aproximativ 
valoarea internatului şi cantinei. Aşa că puteţi să vă convingeţi părinţii că problema banilor 
este rezolvabilă în proporţie de 90%.

Oferta de şcolarizare a Grupului Şcolar Tulcea nu poate fi însă comparată cu nimic 
altceva. Pe lângă şcoală adevărată, vă oferim un stil de viaţă unic : mediu elevat alături de 
cei mai buni liceeni din Tulcea, cei de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea, activităţi 
extraşcolare în cluburi sportive de fotbal, box, caiac, judo etc., activităţi diverse la Palatul 
copiilor din Tulcea, spectacole de teatru la Teatrul „Jean Bart”, plimbări romantice pe 
faleză, piaţa civică, parcul Victoria, şedinţe la Mall, biblioteca de la Casa Cărţii şi multe, 
multe alte activităţi.



PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011

CLASA a IX-a CURSURI SERAL LICEU

1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă

PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011

CLASA a XI-a CURSURI SERAL LICEU

1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician în construcţii
1 CLASĂ / 30 LOCURI  Tehnician industria textilă

Grupul Şcolar Tulcea oferă absolvenţilor clasei a 8-a sau a 11-a (sau a 10-a 
ucenici) posibilitatea de a-şi continua studiile şi de a absolvi liceul la cursurile 
de seral. Oferta se adresează absolvenţilor de şcoală generală sau de şcoală 
profesională (şcoală de ucenici) din toate domeniile şi calificările existente. 
Absolvenţii din domeniile construcţii şi textile vor putea accede direct în clasa 
a XII ! 

Înscrierile se fac la secretariatul şcolii (tel. 0240 533957). Documentele 
necesare înscrierii: diplomă, foaie matricolă, adeverinţă medicală de la medicul 
de familie, copie buletin, cerere înscriere. Pentru candidaţii veniţi din alte 
domenii, examenele de diferenţe vor fi programate în perioada 1-15 
septembrie. Programul cursurilor la seral este de 5 zile pe săptămână, începând cu ora 17,25 

până la ora 21,00.  Profesorii au capacităţile şi abilităţile necesare de a lucra cu elevii 
cursurilor serale, ţinând cont de programul lor de muncă, familie şi alte obligaţii.

Cursurile liceale seral nu sunt cu nimic mai prejos faţă de cursurile de zi. 
Absolvenţii liceului seral au aceleaşi drepturi ca cei de la zi, respectiv să susţină 
examenul de bacalaureat, sa urmeze orice facultate sau şcoală postliceala. A fi 
elev la cursurile de seral ale unui liceu înseamnă în primul rând ambiţie şi 
capacitatea de a susţine un efort intelectual prelungit.

Cursurile serale se adresează tuturor absolvenţilor de 8 clase, de 10 clase, 
de 11 clase, şcoală generală, şcoală profesională, şcoală de ucenici, liceu, 
indiferent de vârstă !
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VREI    SĂ   DEVII

TEHNICIAN   IN CONSTRUCŢII  SAU INDUSTRIA TEXTILĂ ?

VINO  ŞI TE  ÎNSCRIE  LA  Cursurile de zi sau seral,

LICEU  TEHNOLOGIC  la GRUPUL   ŞCOLAR  TULCEA !

Construcţiile   şi Industria textilă reprezintă  viitorul şi  soluţia  pentru o 
viaţă  prosperă şi lipsită  de griji !

Deviza noastra   este :  “Noi  suntem cu tine  iar  tu  eşti cu  noi !”

Pentru   ieşirea  din criză , constructorii şi textiliştii  reprezintă  soluţia  !

GRUPUL   ŞCOLAR   TULCEA   TE   REPREZINTĂ  !

GRUPUL ŞCOLAR TULCEA TE AŞTEAPTĂ !


