TEHNIC - MECANIC
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi reparaţii

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI - PROTECŢIA MEDIULUI
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI - AGRICULTURĂ
Tehnician veterinar

INFORMAŢII DESPRE LICEU
Durata de 4 ani de zile şi poate fi urmat de absolvenţii clasei a VIII–a;
Permite susţinerea examenului de bacalaureat, poartă de acces în învăţământul superior;
Asigură competenţe profesionale specifice unei calificări de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor;
Elevii pot beneficia de ajutor financiar BANI DE LICEU în condiţiile legii:
Naveta decontată din fonduri Ministerul Educaţiei conform legislaţiei în vigoare;
Şcoala dispune de ateliere şi laboratoare pentru derularea orelor de specialitate şi de aplicaţii practice;
Elevii vor desfăşura stagii de formare la agenţii economici, parteneri ai şcolii în domeniul lor de formare
profesională;
 Admiterea se face în baza mediei de admitere în care evaluarea naţională are o pondere de 80% iar media claselor V-VIII 20%;








SERVICII
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Tehnician în gastronomie

DATE DE CONTACT

COMUNA ŞENDRICENI
cod 717 380
Telefon / Fax : 0231-610-124
Poştă electronică: vlahuta@gsvlahuta.ro
Adresă web: http://www.gsvlahuta.ro

DOMENIUL
MECANIC
Mecanic auto

DOMENIUL
MECANIC
Mecanic agricol

DOMENIUL CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze

INFORMAŢII DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ
 Are durata de 3 ani şi poate fi urmată de absolvenţii clasei a VIII-a;
 Asigură competenţe profesionale specifice unei calificări de nivel 3 al Cadrului naţio











nal al calificărilor;
În anul I se asigură pregătirea de bază în domeniul de formare profesională;
În anii II şi III se asigură pregătire profesională generală şi de specialitate specifică
unei calificări profesionale;
Elevii beneficiază pe durata studiilor de «BURSA PROFESIONALĂ», conform HG.
1062/2012 în valoare de 200 LEI/lună, fără a fi condiţionat de veniturile membrilor familiei;
Elevii pot beneficia de susţinere financiară sau stimulente din partea agentului economic la care urmează a desfăşura stagiile de practică în condiţiile legii;
Programul de formare cuprinde ore teoretice de cultură generală, module de specialitate şi aplicaţii practice desfăşurate în unitate precum şi stagii de pregătire practică
desfăşurate la agenţi economici;
Elevii vor desfăşura pe parcursul anului şcolar stagii la agenţii economici după cum
urmează: 5 săptămâni în anul I, 9 săptămâni în anul II şi 10 săptămâni în anul III;
Şcoala dispune de ateliere şi laboratoare pentru derularea orelor de specialitate şi de
aplicaţii practice;
Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale organizat de unitatea şcolară în şcoală sau la agentul economic partener;
Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani pot continua la cerere studiile în ciclul superior al liceului şi susţinerea examenului de bacalaureat;

DOMENIUL
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi de alimentaţie

DOMENIUL
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Brutar patiser
preparator produse făinoase

 Elevii din domeniul mecanică efectuază cursuri pentru obţinerea permisului de con-

ducere categoriile B şi Tr;
 Admiterea se face pe baza înscrierii, a depunerii cererii şi susţinerea unei probe suplimentare la disciplina matematică în situaţia în care numărul celor care au solicitat
înscrierea este mai mare decât numărul de locuri aprobat;
 Procedura în baza căreia se desfăşoară admiterea şi modelul de subiect pentru proba suplimentară se poate consulta pe pagina de internet a unităţii şcolare la adresa:

http://www.gsvlahuta.ro;
SCURT CALENDAR / DATE IMPORTANTE ÎN 2017
Activitatea

Etapa I

Etapa II

15, 18, 19 iunie
15, 18, 19 iunie
26 iunie

31 aug - 3 sep
31 aug - 3 sep
6 septembrie

29 iunie

6 septembrie

Afişarea listelor candidaţilor admişi

3 iulie

6 septembrie

Depunerea dosarelor de înscriere

3, 4 iulie

6, 7 septembrie

Completarea cererilor de înscriere
Înscrierea candidaţilor
Proba suplimentară de admitere (dacă este cazul);
Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

