
 

 

 

 

 

 

 

                   
   

                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

   

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE  
Școală particulară acreditată cf. Ordinului M.E.C.T. nr. 3218/13.02.2008 

BOTOȘANI, CALEA NAȚIONALĂ NR.123, TEL/FAX. 0231 513982, www.scoop.ro 
Înscrieri începând cu 29 iunie 2020 la secretariatul școlii gimnaziale, unde se 

va completa FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL. Această Fișă, însoțită de 
Foaia matricolă  urmând a fi transmise ELECTRONIC  la secretariatul școlii noastre, 

de către secretariatul școlii gimnaziale 
 

              ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
 Clasa A IX-A 

-Ospătar (chelner) vânzător în   
unități de alimentație –COD 599- 
56 elevi 
-Bucătar – COD 601- 28 elevi 
-Frizer-coafor-manichiurist- 
  pedichiurist –COD 630- 28 elevi 

 
Cine se poate înscrie în program? 

Candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile 
anterioare până la împlinirea vârstei de 26 de ani. 

Avantaje pentru elevi 
-Bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON; 
-Burse suplimentare de practică oferite de angajatori; 
-Decontarea transportului pentru elevii navetiști; 
-Posibilitatea continuării studiilor după absolvirea   
  învățământului profesional.  
 
Etapa I de admitere:  
29 iunie - 6 iulie 2020 - Înscrierea candidaților (la secretariatul             
unității de învățământ gimnaziale) 
6 iulie 2020 - Afişarea informațiilor cu privire la proba suplimentară de 
admitere (doar în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de 
locuri) 
8 iulie 2020 - Desfășurarea probei de admitere 
10 iulie 2020 - Comunicarea rezultatelor, depunerea contestațiilor 
11 iulie 2020 -  Comunicarea rezultatelor finale 
13 - 21 iulie 2020 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei 
programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși) 
 
Etapa a II-a de admitere: 
 22-24 iulie 2020 - Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de 
învățământ gimnaziale), afişarea informațiilor cu privire  la proba suplimentară 
de admitere (doar în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul 
de locuri) 
 27 iulie 2020 - Desfășurarea probei de admitere  

   28 iulie 2020 - Comunicarea rezultatelor finale 
29 iulie – 3 august 2020 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei 
programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși) 

 


	-Decontarea transportului pentru elevii navetiști;

