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                     LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” 

                     Slobozia 920024, Judet Ialomita                                                                          

                       

Motto-ul școlii ,,Un om instruit este un om puternic !” 

 

Cine suntem? 

 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a fost înfiinţat în anul 1972, sub denumirea de 

Liceul Industrial Nr.1, în perioada punerii temeliei Combinatului Chimic Slobozia. 

Scopul înfiinţării acestui liceu tehnologic a fost crearea unei activităţi şcolare de 

pregătire a forţei de muncă pentru cea mai mare platformă industrială şi chimică, ce avea 

să se înalţe lângă Municipiul Slobozia.  

Adaptându-se noilor condiţii ale economiei de piaţă, şcoala noastră a introdus, prin 

învățământul profesional meserii cerute pe piaţa muncii: Mecanic auto, Ospătar (chelner), 

vânzător în unitățile de alimentație publică. 

Unitatea noastră a stabilit relaţii de parteneriat cu diverşi agenţi economici şi 

instituţii importante în vederea realizării obiectivelor propuse, după cum urmează: AJOFM 

IALOMIŢA, SC INTERNAŢIONAL SRL, SC ATLANTIC SRL, SC AKTAŞ COM SRL, 

SC SELENA SA, SC RAIMAR TEXTILE,  SC REAL TEST SRL, SC VEROTOUR SRL, 

SC VANK SRL, SC ANDORA PAN SRL, SC FLORICONSTRUCT SRL, SC AUTO 

MEDIA ZIV SRL, etc.  

În prezent Liceul Tehnologic Mihai Eminescu funcţionează cu un număr de 24 de 

clase dintre care 11 liceu curs de zi, 8 clase învăţământ profesional, 4 clase curs frecvenţă 

redusă şi 1 clasă curs învăţământ liceal seral. 

Date de contact 

 
 Ialomiţa, Slobozia, Str. Lacului, Nr.10, Cod postal: 920024, Tel/Fax 

0243/231542 

 e- mail: gs_eminescu_slobozia@yahoo.com 

 Adresa WEB: www.gsme.ro 

 

 

http://www.gsme.ro/
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Condiții pentru studiu, cazare și masă 

 

Admitere  

Plan de școlarizare propus pentru anul școlar 2018-2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ZI 

 Filiera Tehnologică 

 Profil Servicii 

 Domeniul pregătirii de bază – Turism și alimentație 

 Tehnician în gastronomie – 28 locuri 

 Profil Tehnic 

 Domeniul pregătirii de bază – Electric 

 Tehnician electrician electronist auto – 28 locuri 

 Domeniul pregătirii de bază – Mecanică 

 Tehnician Transporturi – 28 locuri 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  

 Domeniul Turism și alimentație 

   Calificarea profesională - Ospătar (chelner),vânzător în unității 

de alimentație – 28 locuri 

 Domeniul Mecanică 

 2 ateliere instruire practică  

(electric, mecanic) 

 1 bibliotecă; 

 1 sală de sport; 

 1 sală festivităţi; 

 1 cabinet medical; 

 1 cantină cu 100 de locuri; 

 1 internat şcolar. 

 

 20 săli de clasă; 

 1 laborator de chimie; 

 1 laborator  gastronomie; 

 1 laborator biologie; 

 1 laborator fizică; 

 2 laboratoare informatică;  

 1 cabinet electrotehnică; 

 1 cabinet multimedia; 

 1 cabinet mecanică;  
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 Calificarea profesională – Mecanic auto – 28 locuri 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 Filieră teoretică 

 Științe ale naturii 

 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIȘTRI 

 Domeniul Mecanică/Electric 

 Calificarea profesională - Maistru mecanic – 14 locuri 

 Calificarea profesională - Maistru electromecanic aparate de 

măsură și automatizări – 14 locuri 

 

Procedura de admitere în învățământul profesional 

Dacă numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite admiterea se 

realizează pe baza portofoliului educaţional al elevului. 

Dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite admiterea 

se realizează luând în calcul şi nota obţinută la proba suplimentară de admitere. Proba 

suplimentară de admitere va evalua cunoştinţe relevante calificării profesionale pentru care 

se face admiterea, cunoştinţe însuşite la disciplina Educație tehnologică, clasa a VIII-a. 

Admiterea se organizează în trei etape, în funcție de numărul de candidați și numărul 

locurilor rămase libere după fiecare etapă. 

Grafic de admitere – conform OMENCS nr. 5077/31.08.2017  și OMENCS nr. 

5069/31.08.2016  

 

Acte necesare pentru înscriere 

- fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

- certificat de naştere, în copie legalizată; 

- adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională; 

- foaia matricolă pentru clasele V-VIII, copie şi original; 

- fişa medicală. 

Candidaţii care nu îşi depun dosarul în perioada menţionată în calendar sunt 

consideraţi retraşi iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.  

Candidaţii declaraţi admişi dar care renunţă la locul ocupat vor solicita, în scris, 

eliberarea fişelor de înscriere. 
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Portile scolii noastre va sunt deschise pentru a ne vizita în 

fiecare zi (între orele 8 – 14).  

Aşteptam sa ne contactati la secretariatul şcolii noastre, la 

numărul de telefon 0243/231542 

 

Vă așteptăm cu plăcere! 

 
 

 

 

 

Director,  

Prof. Ionescu Mihaela 


