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       Avantajele pregătirii prin învăţământul profesional: 
 
- poţi dobândi o calificare profesională cerută pe piaţa muncii; 
- vei beneficia prin intermediul unui program naţional de susţinere a  
învăţământului profesional de o 
 
       Bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON; 

 
- bursa profesională se suspendă pe 1 lună, dacă ai acumulat 10 absențe 
nemotivate luna anterioară; 
- după finalizarea acestui program poţi să te angajezi, sau să îţi continui 
studiile în ciclul superior al liceului, la cursuri de zi, dacă nu depășești cu 
mai mult de 2 ani vârsta clasei, sau la cursuri serale, dacă depășești cu mai 
jult de 2 ani vârsta clasei; 
- pregătirea teoretică şi practică de specialitate se desfăşoară în 
laboratoarele tehnologice, atelierele şcolii şi la agentul economic partener 
şi reprezintă: 
 
 
 
 
 
 
 
- pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu 
o durată totală de 24 săptămâni – 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în 
cel de-al doilea şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an; 
- stagiul de practică se desfăşoară, de regulă, la operatorul economic. În 
acest sens, vei semna (tu şi/sau unul dintre părinţi/tutorele legal), o 
convenţie de practică, împreună cu unitatea de învăţământ şi operatorul 
economic partener. 
 
      Certificat de calificare  
 
- Examenul de certificare a calificării profesionale constă într-o probă 
practică și este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu 
operatorii economici/instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, 
la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest 
lucru. 
- Comisia de examen va avea în componenţă câte un reprezentant al unităţii 
de învăţământ şi al operatorului economic selectat pentru respectiva 
calificare. Evaluarea în cadrul examenului de certificare a calificării 

profesionale este realizată atât de către evaluatori autorizaţi, cât şi de către 
reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri. 
 
Recunoaştere europeană 
 
- Finalitatea învăţământului profesional de 3 ani constă în dobândirea unui 
certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după 
terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, 
în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a 
ciclului inferior al liceului, certificat care îţi permite să continui studiile în 
învăţământul liceal (din clasa a XI – a). 
 
 
Când te poţi înscrie? 
 
Perioadele pe parcursul cărora se pot depune fişele de înscriere la 
secretariatele unităţilor de învăţământ care şcolarizează învăţământ 
profesional de 3 ani: 
Etapa I –29 iunie – 3 iulie și 6 iulie 2020: în această etapă poţi opta pentru 
oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă; 
Acolo unde numărul de candidați depășește numărul de locuri, se va susține 
o probă suplimentară de admitere. 
Etapa a II – a – 22 – 24 iulie: în această etapă poţi opta numai pentru 
calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în 
urma etapei I. De asemenea, este posibil ca în această etapă să îţi poţi 
revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care ai optat. 
Etapa a III – a – 4 - 7  august – în această etapă poţi opta numai pentru 
calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în 
urma etapei a II – a. 
 
 
Pentru anul școlar 2020 – 2021, Școala Profesională, comuna Bălțești 
propune: 
 
- 0,5 clase (14 locuri) învățământ profesional de 3 ani, domeniul 
de pregătire „Mecanică”, calificarea profesională ”Sudor”. 
- 0,5 clase (14 locuri) învățământ profesional de 3 ani, domeniul 
de pregătire ”Industrie textilă și pielărie”, calificarea profesională 
”Confecționer produse textile”. 
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