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PREGĂTIM 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 

 Pădurar: 1/2 clasă – 12 locuri 

 
 

 Sculptor - intarsier: 1/2 clasă – 12 locuri 

 
 

 Tâmplar universal: 1/2 clasă – 12 locuri 

 
 

 Comerciant vânzător: 1/2 clasă – 12 locuri 

 

 

ȚINTIM 
 

 Formare profesională desăvârșită pentru 
integrarea cu succes pe piața forței de muncă 
după absolvire. 

 Pregătire teoretică temeinică pentru reușită în  
învățământul liceal. 

 Implicarea elevilor în activități extracurriculare 
care să contribuie la formarea lor umană, 
socială și civică. 
 

CONSTRUIM 
 

Proiecte și parteneriate europene 

 Proiect Erasmus+ ”Mobilitate transnaţională 
pentru formarea profesională a tinerilor 
lucrători în lemn” - Spania 

 
 Proiectul de mobilitate „Echange technique et 

professionnel avec la Roumanie” - Franţa  

 
 Proiect Erasmus + „Le developpement 

durable dans la filiere bois” 

 Proiect Erasmus +  „Be a Buddy, not a Bully” 

 Proiecte județene 
”Școala – pilon al educației" 
"Lemnul în istoria civilizației umane”  

 Programe umanitare 
”Dăruind vei dobândi” 
”Din puținul meu, iți dau și ție” 
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OFERIM 
BAZĂ MATERIALĂ 

 Laborator 
fizică 

 

 

 Laborator chimie 
 

 Laborator 
biologie 

 

 

 Laborator 
informatică 

 Laborator 
Desen tehnic 
și AutoCAD 

 

 

 Atelier pregătire 
practică 

 Bază sportivă 

 

 

 Sală de 
festivități 

 

 Centru de 
 documentare și 
informare 

 

 

 Laborator 
"Muzeul 
lemnului" 

AVANTAJE 
 

 Excursii/drumeții cu microbuzul școlii; 

 Parteneriate cu firme/instituții de profil; 

 Atestat de certificare profesională recunoscut 
în Uniunea Europeană care asigură găsirea 
unui loc de muncă în oricare țară a UE; 

 Bursă profesională lunară în valoare de 200 lei; 

 Posibilitatea continuării studiilor pentru 
absolvenţii şcolii profesionale în învățământul 
liceal (2 ani) și promovarea bacalaureatului. 

 

 

 

CALENDARUL 

 ADMITERII 
 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 

       Prima etapă: 

În perioada 5-8 iulie 2021  

- secretariatele unităților de învățământ 

gimnazial completează, la cererea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa 

de înscriere în învățământul profesional  

- înscrierea candidaților la unitățile de 

învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional, pe baza fișei de 

înscriere în învățământul profesional. 

      

 A doua etapă: 

În perioada 22-26 iulie 2021 se eliberează și 

se depun fișele de înscriere în învăţământul 

profesional de stat. 
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