LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE C. MOISIL”, BUZĂU

ADMITERE INVATAMANTUL PROFESIONAL TRADIȚIONAL ȘI
DUAL

AN ȘCOLAR 2020-2021

Învățământ profesional dual:
10 locuri - Electrician exploatare joasă tensiune – domeniul Electric – cod 567
Angajatori:
SC. Welding Consulting Prod SRL– 1 loc
SC. MSD Com SRL – 3 locuri
SC. Sara SRL – 3 locuri
SC. Hoeganaes Corporation Europe S.A – 3 locuri
17 locuri – Strungar – domeniul Mecanică – cod 507
Angajatori:
SC. Welding Consulting Prod SRL– 4 locuri
SC. Dulprod SRL – 2 locuri
SC. Sara SRL – 8 locuri
SC. Sistem Euroteh SRL – 3 locuri
Învățământ profesional tradițional:
28 locuri - Electrician exploatare joasă tensiune – domeniul Electric – cod 567
Angajator:
SC. Recomplast SRL – 28 locuri

✓

Domeniul Electric – calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune
✓ Realizează lucrări de reparație ale mașinilor, aparatelor
Și instalațiilor electrice
✓

Execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice

✓ Asigură întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor
electrice de joasă tensiune
✓ Remediază defectele echipamentelor și instalațiilor de joasă tensiune și
execută circuite de protecție
✓

Domeniul Mecanică – calificarea profesională Strungar
✓ Efectuează lucrări speciale pe strunguri moderne, cu comandă
numerică, automatizate complet
✓

Planifică și organizează locul de muncă

✓ Asigură funcționarea strungului complet automatizat și a
echipamentelor sale
✓

Realizează controlul final al pieselor prelucrate

❖

Indiferent de specialitate, condițiile sunt aceleași, iar salariile oferite de
angajatori sunt subsatnțiale pentru că este nevoie de electricieni și de strungari buni
pe piața forței de muncă

❖ Ambele meserii, electrician și strungar, sunt printre cele mai bine plătite în
acest moment

❖

Practica se va desfășura la angajatorii menționați anterior

❖

Primesc gratuit echipamentul de protecție de la angajator

❖ Toți elevii vor beneficia de bursă profesională de la stat de 200 lei, la care se
adaugă bursa angajatorului de încă 200 lei pentru cei de la dual; pentru anul școlar
următor sunt discuții să se mărească această bursă profesională

❖ Elevii pot beneficia și de alte bonusuri din partea angajatorului în funcție
de interesul și comportamentul lor; unii dintre elevii de la clasele anterioare au
primit chiar și vacanțe la mare, au primit prime de sărbători

❖ Dacă sunt interesați, pot fi angajați pe perioada verii (după vârsta de 16 ani) sau
definitiv la finalizarea celor 3 ani de școală profesională; toti elevii noștri din anii
anteriori sunt angajați

❖

La sfârșitul celor 3 ani de școală profesională, poți să iți continudiile înscriindu-te
la liceu seral, în timp ce ești deja angajat

❖ cei 3 ani de școală profesională se încheie prin obținerea unui atestat de
competențe profesionale nivel 3 care îți va da ocazia să te angajezi oricând
pe domeniul respectiv

❖ Admiterea se face pe baza cererilor de înscriere și a foilor matricole depuse la
secretariatul liceului sau online la adresa secretariatmoisil2019@gmail.com;
mail-ul trebuie să conțină numele elevului complet, numele unuia dintre părinți și
un număr de telefon la care pot fi contactați părinții pentru finalizarea
procedurilor de înscriere.

❖

Fișele de înscriere și foile matricole sunt eliberate de secretariatul școlii gimnaziale
în perioada 29.06 – 03.07 și 06.07 2020

❖ Dacă se înscriu mai mulți candidați decât locuri, se va face departajarea
luându-se în calcul mediile V-VIII la educație tehnologică, matematică și fizică

❖

❖

Este de preferat ca pe fișele de admitere să cuprindă toate codurile specializărilor
propuse de liceu, în ordinea dorită

EVALUAREA NAȚIONALĂ NU ESTE OBLIGATORIE PENTRU ÎNSCRIEREA
LA
ȘCOALA PROFESIONALĂ
Nu rata ocazia să fii elev la Liceul Moisil!

