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Afisat pe site-ul unitații si la avizier.Transmis pe email scolilor din judet.
IMPORTANT!
IN ATENTIA CANDIDATILOR îNSCRIȘI LA INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SI DUAL , ETAPA I

CANDIDAȚII
ÎNSCRIȘI ÎN ETAPA I , IȘI VOR DEPUNE DOSARELE IN
PERIOADA 13 - 20 IULIE , INTRE ORELE 8 -14 , PENTRU A PUTEA FI
ÎNSCRISI IN ANUL SCOLAR 2020-2021.
Pentru înscrierea candidaților declarați admiși în învățământul profesional de 3
ani/dual, dosarul conține:
a) Fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani
b) Certificatul de naștere , în copie legalizată
c) Adeverința cu notele și media generală obtinute la Evaluarea naționala/tezele
cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate
d) Foaia matricola pentru clasele V-VIII(cu calculul mediei generale de absolvire )
– copie și original
e) Fișa medicala( adeverinta de vaccinari, aviz epidemiologic, adeverinta
medicală pentru înscrierea în colectivitate)
f) Copie buletin elev
g) Copie buletine părinți
Cine nu depune dosarul in perioada menționată pierde locul ocupat.
Dosarele se pot trimite, prin posta, cu confirmare de primire sau se
depun personal la sediul unității din strada Viitorului nr.22
Nota: Candidatii admisi la meseriile lacatus constructii navale si Tubulator
naval vor fi inmatriculati sub rezerva completării , în urma etapei a II-a de admitere, a
numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunii de studiu iar în
situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea
efectivelor minime , se poate decide redistribuirea candidatilor la alte meserii sau
alte unitati scolare în cadrul unei sedințe publice la care vor fi invitați sa particip
CANDIDAŢII CARE ÎN PERIOADA MAI SUS MENŢIONATĂ NU ÎSI DEPUN
DOSARELE DE ÎNSCRIERE SE CONSIDERA RETRASI , IAR LOCURILE
CORESPUNZĂTOARE SUNT DECARATE NEOCUPATE.
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