LICEUL TEHNOLOGIC
„ANGHEL SALIGNY”

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2017-2018
LICEU
Electronica si
automatizari

28 locuri

INVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Electrician
nave

28 locuri

Mecanic auto

28 locuri

Sudor

56 locuri

Lăcătuş
construcţii
nave

28 locuri

Se acordă:
Burse de merit
Burse sociale
Burse de studiu
Bursa profesională – 200 lei
Angajare în Şantierul Naval (VARD S.A.) şi la firme
subcontractoare
Posibilitatea dezvoltării unei afaceri proprii
Permis de conducere categoria B
Informatii utile pentru SCOALA PROFESIONALA
Durata şcolarizării este de 3 ani
Există posibilitatea continuării studiilor la liceu în
domeniul tehnic, filiera tehnologică
Locul de muncă al unui electrician nave este, în primul
rând, pe un şantier naval. Acolo el se ocupă de
execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reglarea
echipamentelor şi instalaţiilor electrice navale.
Mecanicul auto ştie să efectueze operaţii de întreţinere
şi reparare a automobilului dar şi să îl conducă.
Sudorul ştie să lipească sau să decupeze piese
metalice cu ajutorul surselor de căldură, prin tăiere sau
topire. El realizează lucrări diverse: de la mici obiecte
din fier, la poduri peste ape, vapoare şi clădiri cu
structuri metalice
Lăcătuşul construcţii nave este cel care execută
operaţiile de confecţionare a elementelor de structură,
de asamblare şi de montaj a corpului navei, precum şi
de lansare a navei. Tot el întreţine şi repară navele.

CALENDAR ADMITERE
scoala profesionala
Etapa 1
3-6 iulie 2017

Se completează fişele de înscriere la
şcoala gimnazială

3-7 iulie 2017

Înscrierea candidaţilor la sediul Liceului
Tehnologic „Anghel Saligny”

10 iulie 2017

Desfăşurarea probei suplimentare de
admitere în cazul în care numărul
candidaţilor este mai mare decât numărul
locurilor

11 iulie 2017

Afişarea rezultatelor probei de admitere

13-17 iulie 2017

Depunerea dosarelor candidaţilor admişi

Etapa 2
29-31 august 2017

Se completează fişele de înscriere la
şcoala gimnazială

4-5 septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor la sediul Liceului
Tehnologic „Anghel Saligny” pe locurile
rămase libere

6 septembrie

Desfăşurarea probei suplimentare de
admitere în cazul în care numărul
candidaţilor este mai mare decât numărul
locurilor şi afişarea rezultatelor

