INSTRUIREA PRACTICĂ SE REALIZEAZĂ LA
AGENȚII ECONOMICI:

Domeniul

Calificarea
profesional
ă

Industrie
alimentară

Brutarpatiser
preparator
produse
făinoase

Mecanică

Mecanic
auto+
Tinichigiu
auto

Turism și
alimentație

Lucrător
în turism

Agenți economici
- S.C. CĂRUȚA CU PLĂCINTE S.R.L
- S.C. AUCHAN ROMÂNIA S.A.
- S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A.
- S.C SELGROS S.A.
- S.C. SCALA S.R.L.
- S.C. PÂINEA DE AUR S.R.L.
- S.C. RAST PUB S.R.L.
- S.C. COZONAC BUJOR S.R.L.
- S.C. PASSA TEMPO S.R.L.
- S.C. SERVICE PROMPT S.R.L.
- S.C. ADRIA S.R.L.
- S.C. GAMA CONSTRUCT S.R.L.
- S.C. COSMI VAS S.R.L.
- S.C. AUTO GRAY S.R.L.
- S.C. AUTO TEST BUCOVINA S.R.L.
- S.C. RESTACO GROUP S.R.L.
- S.C. FETCOM S.R.L.
- S.C. AUTOSCHUNN S.R.L.
- S.C. DAREX AUTO S.R.L.
- S.C. EUROCARS S.R.L.
- S.C. REVLACO MOTORS S.R.L.
- S.C. SANTAFE S.R.L
- S.C. PASSA TEMPO S.R.L.
- S.C. SC MER-DUM SRL/ HOTEL ZAMCA
- S.C. HOTEL BALADA POLARIS CAFE S.R.L.
- S.C. ASCOMF S.R.L/IMPERIUM
- S.C ABY-ANGY COM S.R.L. /BRĂDET
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Agenți economici
- S.C. CĂRUȚA CU PLĂCINTE S.R.L
- S.C. AUCHAN ROMÂNIA S.A.
- S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A.
- S.C SELGROS S.A.
- S.C. SCALA S.R.L.
- S.C. PÂINEA DE AUR S.R.L.
- S.C. RAST PUB S.R.L.
- S.C. COZONAC BUJOR S.R.L.
- S.C. PASSA TEMPO S.R.L.
- S.C. SERVICE PROMPT S.R.L.
- S.C. ADRIA S.R.L.
- S.C. GAMA CONSTRUCT S.R.L.
- S.C. COSMI VAS S.R.L.
- S.C. AUTO GRAY S.R.L.
- S.C. AUTO TEST BUCOVINA S.R.L.
- S.C. RESTACO GROUP S.R.L.
- S.C. FETCOM S.R.L.
- S.C. AUTOSCHUNN S.R.L.
- S.C. DAREX AUTO S.R.L.
- S.C. EUROCARS S.R.L.
- S.C. REVLACO MOTORS S.R.L.
- S.C. SANTAFE S.R.L
- S.C. PASSA TEMPO S.R.L.
- S.C. SC MER-DUM SRL/ HOTEL ZAMCA
- S.C. HOTEL BALADA POLARIS CAFE S.R.L.
- S.C. ASCOMF S.R.L/IMPERIUM
- S.C ABY-ANGY COM S.R.L. /BRĂDET
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ADMITERE 2021

ȘCOALA PROFESIONALĂ
Dosarul pentru înmatriculare la școala profesională trebuie
să cuprindă:
1. fișa de înscriere în învățământul profesional
2. certificat de naștere în copie;
3. cartea de identitate în copie pentru candidat și părinți
4. adeverință cu notele și media generală la evaluarea națională
și media de admitere;
5. foaia matricolă pentru clasele a-V-a - a-VIII-a (cu calculul
mediei generale de absolvire) – original;
6. adeverință medicală.
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ȘCOALA PROFESIONALĂ
Dosarul pentru înmatriculare la școala profesională trebuie să
cuprindă:
1. fișa de înscriere în învățământul profesional
2. certificat de naștere în copie;
3. cartea de identitate în copie pentru candidat și părinți
4. adeverință cu notele și media generală la evaluarea națională și
media de admitere;
5. foaia matricolă pentru clasele a-V-a /a-VIII-a (cu calculul mediei
generale de absolvire) – original;
6. adeverință medicală.

Calendarul admiterii la școala profesională de 3 ani

CINE SUNTEM ?
Corpul profesoral este format din 64 de cadre didactice, dintre care 39 dețin
gradul didactic I iar 6 dețin titlul de doctor.

Baza materială a şcolii cuprinde:
 2 laboratoare de industrie alimentară și protecția mediului;
 3 laboratoare de informatică în care funcţionează o reţea formată din 80 de
calculatoare conectate permanent la reţeaua Internet;
 Laborator de chimie;
 1 internat;
 cabinet mecatronică;
 o cantină;
 cabinet legislație
 laborator fizică
 simulator auto
 2 autoturisme școală
 o sală de sport,
 microfabrica cu 5 ateliere de
 un teren de sport;
instruire practică;
 o bibliotecă;
 cabinet medical;
 cabinet consiliere şi orientare;
 spălătorie

CE VĂ OFERIM ?

Plan de școlarizare ȘCOALA PROFESIONALĂ de 3 ani
MECANICĂ

CALIFICAREA

NR CLASE/
nr. locuri

Mecanic auto

1,5 clase - 36 locuri

Tinichigiu/vopsitor auto

0,5 clase - 12 locuri

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

Brutar, patiser, preparator
produse făinoase

1 clasă – 24 locuri

TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE

Lucrător hotelier

1 clasă – 24 locuri

CINE SUNTEM ?
Corpul profesoral este format din 64 de cadre didactice, dintre care 39
dețin gradul didactic I iar 6 dețin titlul de doctor.

Baza materială a şcolii cuprinde:

CE VĂ OFERIM ?

 ȘCOALA PROFESIONALĂ de 3 ani

MECANICĂ

12.07.2021
13-14.07.2021
14.07.2021
15.07.2021

17.07.2021

22-26.07.2021

26.07.2021
29-30.07.2021
30.07.2021
31.07.2021
01.08.2021
02-05.08.2021
07.08.2021

NR CLASE/
nr. locuri

Mecanic auto

1,5 clase - 36 locuri

Tinichigiu/vopsitor auto

0,5 clase - 12 locuri

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

Brutar, patiser, preparator
produse făinoase

1 clasă – 24 locuri

TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE

Lucrător hotelier

1 clasă – 24 locuri

Evenimentul
Eliberarea de către unitatea de învățământ gimnazială, a fişei de
înscriere în învăţământul profesional de stat.
Înscrierea candidaților la unitățile care au ofertă educațională
pentru învățământul profesional.
Afișarea listelor cu candidații înscriși în învățământul profesional.
Înscrierea candidaţilor respinși la preselecție în alte unități școlare.
Afișarea listei actualizare a candidaților înscriși și a informațiilor
despre organizarea probelor suplimentare de admitere, dacă
numărul candidaților înscriși a depășit numărul de locuri.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere.
Calcularea mediilor finale de admitere*.
Afișarea listei candidaților declarați admiși în învățământul
profesional de stat.
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către
candidații respinși.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care
candidații au fost declarați admiși.
Eliberarea de către unitățile gimnaziale a fișelor de înscriere pentru
învățământul profesional de stat pentru candidații care nu au
participat la etapa I de admitere.
Înscrierea elevilor la unitățile de înv. profesional care au locuri.
Afișarea listei candidaților înscriși.
Afișarea informațiilor privind probele suplimentare de admitere.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
Comunicarea rezultatelor.
Calcularea mediei finale de admitere.
Afișarea listei candidaților admiși și a celor respinși.
Depunerea dosarelor candidaților admiși la unitatea școlară.
Repartizarea absolvenților clasei a VIII a care nu au participat sau
nu au fost repartizați în etapa anterioară

MAF – media de admitere finală;
PSA – nota la proba suplimentară de admitere=Media generală a disciplinei Educație
tehnologică.
MA – media de admitere.

Calendarul admiterii la școala profesională de 3 ani
Perioada
Evenimentul

08.07.2021
9-12.07.2021
12.07.2021
13-14.07.2021
14.07.2021
15.07.2021
16.07.2021

 Posibilitatea însuşirii şi perfecţionării în diferite meserii solicitate pe piața muncii;
 Certificate de competențe profesionale nivelul 3;
 Posibilitatea dobândirii permisului de conducere auto categoria B pentru elevii
școlii profesionale din domeniul mecanic.
 Burse de merit, de studiu, burse sociale, alte beneficii pentru învâțământul dual.
 Ajutoare financiare în cadrul programelor naţionale:
 Euro200 – pentru achiziţionarea de calculatoare
 Bursă profesională – pentru elevii școlii profesionale - 200 lei lunar.
 La admiterea în școala profesională se pot înscrie absolvenţii învăţământului
gimnazial care au susținut sau nu, Evaluarea Națională.
 Susţinerea Evaluării Naționale mărește șansele de ocupare a unui loc la
domeniul preferat.

CALIFICAREA

08.07.2021
9-12.07.2021

05-08.07.2021

 2 laboratoare de industrie alimentară și protecția mediului;
 3 laboratoare de informatică în care funcţionează o reţea formată din 80 de
calculatoare conectate permanent la reţeaua Internet;
 Laborator de chimie;
 1 internat;
 cabinet mecatronică;
 o cantină;
 cabinet legislație
 laborator fizică
 simulator auto
 2 autoturisme școală
 o sală de sport,
 microfabrica cu 5 ateliere de
 un teren de sport;
instruire practică;
 o bibliotecă;
 cabinet medical;
 cabinet consiliere şi orientare;
 spălătorie

DOMENIUL
de pregătire

05-08.07.2021

16.07.2021

 Posibilitatea însuşirii şi perfecţionării în diferite meserii solicitate pe piața muncii
 Certificate de competențe profesionale nivelul 3;
 Posibilitatea dobândirii permisului de conducere auto categoria B pentru elevii
școlii profesionale din domeniul mecanic.
Burse de merit, burse studiu, burse sociale și alte beneficii pentru învățământul dual.
Ajutoare financiare în cadrul programelor naţionale:
 Euro200 – pentru achiziţionarea de calculatoare
 Bursă profesională – pentru elevii școlii profesionale - 200 lei lunar.
 La admiterea în școala profesională se pot înscrie absolvenţii învăţământului
gimnazial care au susținut sau nu, Evaluarea Națională.
 Susţinerea Evaluării Naționale mărește șansele de ocupare a unui loc la
domeniul preferat.

DOMENIUL
de pregătire

Perioada

17.07.2021

22-26.07.2021

26.07.2021
29-30.07.2021
30.07.2021
31.07.2021
01.08.2021
02-05.08.2021
07.08.2021

Eliberarea de către unitatea de învățământ gimnazială, a fişei de
înscriere în învăţământul profesional de stat.
Înscrierea candidaților la unitățile care au ofertă educațională
pentru învățământul profesional.
Afișarea listelor cu candidații înscriși în învățământul profesional.
Înscrierea candidaţilor respinși la preselecție în alte unități școlare.
Afișarea listei actualizare a candidaților înscriși și a informațiilor
despre organizarea probelor suplimentare de admitere, dacă
numărul candidaților înscriși a depășit numărul de locuri.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere.
Calcularea mediilor finale de admitere*.
Afișarea listei candidaților declarați admiși în învățământul
profesional de stat.
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către
candidații respinși.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care
candidații au fost declarați admiși.
Eliberarea de către unitățile gimnaziale a fișelor de înscriere pentru
învățământul profesional de stat pentru candidații care nu au
participat la etapa I de admitere.
Înscrierea elevilor la unitățile de înv. profesional care au locuri.
Afișarea listei candidaților înscriși.
Afișarea informațiilor privind probele suplimentare de admitere.
Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
Comunicarea rezultatelor.
Calcularea mediei finale de admitere.
Afișarea listei candidaților admiși și a celor respinși.
Depunerea dosarelor candidaților admiși la unitatea școlară.
Repartizarea absolvenților clasei a VIII a care nu au participat sau
nu au fost repartizați în etapa anterioară

MAF – media de admitere finală;
PSA – nota la proba suplimentară de admitere=Media generală a disciplinei
Educație tehnologică.
MA – media de admitere.

