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Cine se poate înscrie ?
La admiterea în:

Serviciile oferite de şcoala
noastră au la bază cali tatea,

- liceu se pot înscrie absolvenţii

perfor manţa, promovarea

învăţământului gimnazial în ordinea

valorilor europene, egalitat ea

mediei de admitere şi a opţiunilor.
- școala profesională se pot înscrie

şanselor pentru participanţi şi
deschiderea spre învăţ are pe tot
parcursul vieţii.

absolvenţii învăţământului gimnazial

CTIA Suceava este i nstituţia în

după metodologia specifică admiterii în

care elevii își descoperă şi îşi

învăţământul profesional de stat cu

dezvoltă aptitudinile,

durata de 3 ani.

COLEGIUL TEHNIC
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ALIMENTARĂ
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instituția în care se
încuraj ează compe tiţia şi
perfor manţa, s e for mează
gândirea critică şi se oferă şanse

Ce trebuie să cuprindă
dosarul pentru înscriere ?
1. cerere de înscriere (se completează
la înscriere);
2. cartea de identitate (dacă este cazul)
şi certificatul de naştere (copie);
3. adeverinţă cu notele şi media
generală
obţinute
la
Evaluarea
Naţională din clasa a VIII-a;
4. foaie matricolă pentru clasele V-VIII
(cu calculul mediei generale);
5. fişa medicală;
6. copie după cartea de identitate a
unuia dintre părinți.

reale de orientare a carierei.

ȘCOALĂ EUROPEANĂ
Şcoala noastră promovează:
*Responsabilitatea- asumarea răspunderii
pentru propriile acţiuni;
*Disciplina- comportamentul adecvat întrun cadru educativ;
*Respectul- consideraţia faţă de oameni şi
respectul faţă de sine;
*Curajul de a învăţa, de a găsi metode noi
de implicare în activităţile şcolare;
*Perseverenţa–
performanța

dorința

de

a

atinge

Oferta educațională
2021-2022

Ad aspera, per astra!

Per aspera, ad astra!

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 firma de exercițiu
 laborator de chimie;
 laborator de fizică;
 cabinet mecatronică;
 cabinet de legislație și mecanică auto, cu:
- simulator auto,
- 2 autoturisme școală
 cabinet consiliere şi orientare;
 bibliotecă;
 sală de sport, teren de sport;
 1 internat modernizat;
 cantină;
 microfabrică - 5 ateliere de producţie;
 cabinet medical;
 spălătorie
CE VĂ OFERIM ?
 Posibilitatea formării în diferite meserii;
 Posibilitatea dobândirii permisului de conducere
auto categoria B( școală profesională/ mecanică).
Burse de merit, burse de studiu şi burse sociale.
Ajutoare financiare în cadrul programelor
naţionale:
 Bani de liceu
 Euro200 – pentru achiziţionarea de
calculatoare
 Bursă profesională – pentru elevii de la școala
profesională
 Proiecte și programe educaționale adaptate
vârstei și domeniilor de pregătire profesională

LICEU
Profil

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

DOMENIUL
pregătirii de bază

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

TEHNIC

Tehnician analize
produse alimentare
Tehnician în industria
alimentară

NR CLASE/
nr. locuri

1 clasă

24 locuri

1 clasă

24 locuri

1 clasă

24 locuri

Tehnician în turism
1 clasă
ELECTRONICĂ ȘI Tehnician în electronică
AUTOMATIZĂRI
și automatizări
1 clasă

24 locuri

PROTECȚIA
MEDIULUI

SERVICII

CALIFICAREA

Tehnician ecolog și
protecția calității
mediului

TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE

24 locuri

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI
DOMENIUL
de pregătire

CALIFICAREA

MECANICĂ

Mecanic auto
Tinichigiu/vopsitor auto
Brutar, patiser, preparator produse făinoase

NR CLASE/
nr. locuri
1,5 clase -36 locuri
0,5 clase -12 locuri
1 clasă – 24 locuri

Lucrător hotelier

1 clasă –24 locuri

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE

