
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞCOALĂ  ÎN  PROGRAM  PHARE 

 
Oferta educaţională 

pentru anul şcolar 2023 – 2024 
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Scurt istoric 
 
Începând cu anul 2000, în unitatea noastră a luat fiinţă o şcoală 

de ucenici, calificarea “Lăcătuş construcţii metalice”, nivelul 1. 
În anul 2003 se înfiinţează Şcoala de Arte şi Meserii, care în 

anul 2009 înfiinţează şi clase de liceu tehnologic. 
Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 au luat fiinţă primele 

clase de liceu tehnologic în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii Bălţeşti. 
În anul 2011 denumirea unităţii devine “Liceul Tehnologic 

Bălţeşti”. 
În anii 2011, 2012 şi 2014 absolvă câte o promoţie de nivelul 2, 

calificarea “Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic”. 
În anul 2013 absolvă prima promoţie de liceu, calificarea 

“Tehnician în industria textilă”. În anii următori au absolvit promoţii de 
liceu, atât calificarea “Tehnician în industria textilă”, cât şi “Tehnician 
mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”. Începând cu anul şcolar 2014 
– 2015, liceul tehnologic se finalizează cu certificat de absolvire a 
liceului şi certificat de calificare profesională nivelul 4. 

Începând cu anul şcolar 2014 – 2015 se înfiinţează 
învăţământul profesional de 3 ani, finalizat cu certificat de absolvire a 
ciclului inferior al liceului şi certificat de calificare nivelul 3. 

De la 01.09.2019, denumirea unității devine ”Școala 
Profesională, comuna Bălțești”. 

 
Avantajele formei de învăţământ profesional: 

- Posibilitatea parcurgerii unui ciclu de studii mai scurt, finalizat cu 
certificat de calificare recunoscut în Uniunea Europeană 
- Acordarea unei burse în cuantum de 200 RON/lună pentru 
fiecare elev înscris în această formă de învăţământ 
- Posibilitatea continuării studiilor în ciclul superior al liceului, în 
condiţiile legii 
- Efectuarea instruirii practice atât în şcoală, cât şi la agentul 
economic, cu creşterea şanselor de inserţie profesională după 
absolvire 
- Parcurgerea unei programe în care accentul cade pe studierea 
disciplinelor tehnice şi pe instruirea practică, pentru învățarea unei 
meserii cerute pe piața muncii. 
 
 

Ofertă învăţământ profesional 
 

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, Școala Profesională Bălţeşti 
propune următoarea ofertă educaţională: 

- 0,50 clase (12 locuri) învăţământ profesional de stat, 
domeniul de pregătire Mecanică, calificarea ”Sudor” – cod 
calificare 511 

- 0,50 clase (12 locuri) învăţământ profesional de stat, 
domeniul de pregătire “Industrie textilă şi pielărie”, 
calificarea “Confecţioner produse textile” – cod calificare 
620. 
Unitatea noastră a fost reabilitată şi dotată prin programul 

PHARE TVET RO – 2003 şi dispune de echipamente  şi cadre 
didactice specializate pentru aceste calificări. O nouă reabilitare a 
avut loc prin programul PNDL, în anul 2019. 

Poziţia geografică a şcolii noastre este avantajoasă, fiind 
accesibilă elevilor din foarte multe localităţi învecinate. Transportul se 
poate efectua cu autobuze sau microbuze, cheltuielile de navetă 
fiind decontate. 
         Elevii beneficiază de bursă profesională în valoare de 200 RON 
lunar, precum şi de programul social “200 de Euro” pentru 
achiziţionarea unui calculator, în condiţiile legii. 

Prima etapă de înscriere este 4 – 8 iulie. Elevii care doresc 
înscrierea în această formă de învăţământ, vor completa o fişă de 
înscriere la secretariatul unităţii.  
 
 

VĂ AŞTEPTĂM! 
 

Date de contact: tel./fax: 0244/219036, e-mail: 
scprofbaltesti@gmail.com, pagina web: scprofbaltesti.ro. 

Persoane de contact:  
- Director, prof. GHEORGHE ELENA DANIELA 
- Director-adjunct, prof. ing. ALEXANDRESCU MIRCEA 
- Secretari: CORBU MĂDĂLINA, JIANU LUCREŢIA 
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