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ÎNSCRIERI ÎNCEPÂND CU 5 IULIE 2021 la sediul școlii profesionale

Se organizează probă de admitere dacă numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri/calificare

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Clasa A IX-A
-Ospătar (chelner) vânzător în
unități de alimentație – 2 clase
(48 elevi)
-Bucătar –1 clasă (24 elevi)
-Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist – 1 clasă (24 elevi)
Cine se poate înscrie?

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

Avantaje pentru elevi






Bursă profesională, în cuantum de 200 RON/lună;
Burse oferite suplimentar de agenții economici
parteneri;
Posibilitatea continuării studiilor liceale;
Decontarea transportului pentru elevii navetiști,
conform legii.

Etapa I de admitere:

5 - 14 iulie 2021 - Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de
învățământ profesional pe baza fișei de înscriere eliberată de
unitatea de învățământ gimnazială)
14 iulie 2021
- Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional.
- Afişarea informațiilor cu privire la proba suplimentară de admitere (doar
în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri)
21-22 iulie 2021 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere
22 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere
23 iulie 2021 - Depunerea contestațiilor, Comunicarea rezultatelor finale
26-28 iulie 2021 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei
programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)

Etapa a II-a de admitere:

30 iulie – 3 august 2021 Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de
învățământ profesional)
3 august 2021
- Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional.
- Afişarea informațiilor cu privire la proba suplimentară de admitere (doar
în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri)
6 - 9 august 2021 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere
9 august 2021 - Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere
10 august 2021 - Depunerea contestațiilor, Comunicarea rezultatelor finale
12 – 16 august 2021 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei
programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)

