
Calendarul înscrierii elevilor  

la învățământ profesional dual 
 

 
 

 

Informaţii şi înscrieri la secretariatul                                                                                     
Colegiului Energetic 

Tel: 0350807962 

Data/ perioada 
Activitatea 

  

15, 18, 19  

iunie 2018 

 

Secretariatele Școlilor generale comple-

tează, la cererea elevilor și părinților, fișa 

de înscriere în învățământul profesional 

de stat, pentru candidații care solicită în-

scrierea în învățământul dual. 

Notă: Se eliberează o singură fișă de înscri-

ere.Nu se eliberează fișă  elevilor corigenți 

sau repetenți. 
 

15, 18, 19  

iunie 2018 

 

Înscrierea candidaților pentru învățământul 

profesional dual se face la COLEGIUL 

ENERGETIC, pe baza Fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat (obținută de 

la școala generală) la care se anexează Fișa 

de opțiuni pentru învățământul dual    

(obținută de la secretariatul                          

Colegiului  Energetic) 
 

19  

iunie 

 

Se afișează la Colegiul Energetic lista candi-

daților înscriși în învățământul dual. 
 

OFERTA ȘCOLARĂ A COLEGIULUI ENERGETIC  
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL 

 

Stimați elevi/părinți, 
Vă informăm că în anul şcolar 2018-2019,  

COLEGIUL ENERGETIC are propuse în planul de şcolarizare 
două  clase  de învățământ profesional dual. 

 

Menţionăm că cele două clase  
sunt formate din următoarele calificări profesionale: 

 

1. Operator industria chimică anorganică     (14locuri)  

2. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice  (14 locuri) 

3. Electromecanic utilaje și instalații industriale   (14 locuri) 

4. Sudor          (14 locuri) 



       De ce să alegeți învățământul dual? 
 
 Pentru că elevii din învățământul profesional dual de 

stat beneficiază pe durata studiilor de o bursă profesio-

nală  de la bugetul de stat de 200 lei; 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual de 

stat primesc o altă bursă de la operatorii economici  tot 

de 200 lei; 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual de 

stat pot beneficia de masă și cazare gratuită (asigurată 

de Primăria RÂMNICULUI) ; 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual de 

stat vor beneficia de cele mai bune condiții de cazare  în 

internatul Colegiului Energetic; 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual de 

stat vor beneficia de cele mai bune condiții de studiu, în 

laboratoare și ateliere dotate cu echimamente moderne 

sub îndrumarea celor mai buni profesori și maiștri in-

structori; 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual vor 

desfășura stagiile de practică la operatorii economici un-

de sub supravegherea tutorelui de practică (ales de ope-

ratorului economic) și al maistrului instructor (din școa-

lă)  vor deprinde tainele meseriei alese. 

 Pentru că  elevii din învățământul profesional dual  au 

posibilitatea reală de a se angaja direct la operatorii eco-

nomici parteneri dar și pentru că meseriile propuse de 

școala noastră sunt căutate pe piața muncii. 

 Pentru că elevii au posibilitatea să-și continue traseul 

educațional, urmând ciclul liceal seral; 

 

 CIECH SODA ROMÂNIA SA; 

 SC OLTCHIM  SA 

 SC BOROMIR IND SRL 

 S.C. VALORIS SRL 

 S.C. CET GOVORA SA 

 S.C.HIDROSERV S.A.; 

 SC DAMILA SRL 

 SC EUROPAN PROD SA 

 SC TERMOREP 

 SC SISTEM PLAST SA 

 SC UZINA MECANICĂ SA 

 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZO-

TOPICE 

Operatori economici parteneri pentru   
învățământul profesional dual: 


