
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala mai oferă:  

 Învăţământ PROFESIONAL  
cu durata de 3 ani  - clasa a IX-a - 
cursuri zi  
Domeniul: Industrie alimentară  
Calificarea profesională: 
 Brutar, patiser, preparator 

produse făinoase -  
          - 2 clase, 28+28 de locuri 

Învățământ POSTLICEAL  
cursuri fără taxă 

 
Domeniul: Industrie alimentară  
Calificarea:   
- Tehnician controlul calității 
produselor agroalimentare -  1 
clasă, 28 locuri 

Domeniul :  Protecţia mediului  
Calificarea:   
- Tehnician laborant pentru protecţia 
calităţii mediului  - 1 clasă , 28 
locuri  

PERFORMANȚE 

 Promovabilitate la examenele de certificarea 
calificării profesionale—nivel 3, 4, 5  

 Promovabilitate în creștere la Examenul de 
bacalaureat  

 Rezultate deosebite la concursuri și 
olimpiade școlare  

 Participări la multe proiecte locale, naționale 
și internaționale. 

Învăţământ LICEAL,   

CLASA a IX-a, cursuri de zi  
Profil -  Resurse Naturale şi  Protecţia  Mediului, 

domeniul de bază Industrie alimentară,  

Calificarea: 
- Tehnician analize produse 

alimentare - 1 clasă, 28 de locuri 
Calificarea: 

- Tehnician în industria alimentară –1 
clasă, 28 de locuri 

 Profil -  Resurse Naturale şi  Protecţia  Mediului, 
domeniul de bază Protecţia mediului, 

Calificarea:  
- Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului  –  1 clasă, 28 locuri 

 100 % profesori calificați și bine pregătiți  
 Spații de învățământ curate și îngrijite – 

securitate, exigență și disciplină 
 Consultații gratuite la disciplinele de 

examen – română, matematică 
 Activităţi de pregătire suplimentară pentru 

elevii capabili de performanţă 

 Beneficii pentru educația copiilor şi a 
tinerilor 

 O abordare pozitivã pentru copiii care au 
nevoie de susţinere specialã pentru a-i 
face sã învețe mai bine 

 Un mediu incluziv care faciliteazã 
implicarea părinţilor şi a membrilor 
comunitãţii 

 Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  
profesională în care se îmbină metodele 
tradiţionale cu cele moderne. 

Pentru absolvenţii ciiclului inferior al liceului sau 

învăţământului profesional  vă oferim posibilitatea de 

finalizare a liceului, curs SERAL, clasa a XI-a,   

Domeniul: Industrie alimentară, Calificarea: Tehnician în 
industria alimentară –1 clasă, 28 locuri 


