
 "Caracterul însă al unei şcoli 
bune e ca elevul să înveţe în ea mai 
mult decât i se predă, mai mult 
decât ştie însuşi profesorul."  
 
                         Mihai Eminescu  

 
  
 "Nu spun că şcoala nu e 
bună. E foarte bună. Cât timp te 
duci la şcoală ca să înveţi ceva ce îţi 
place şi să foloseşti aceste lucruri în 
viaţă ca să obţii ce vrei." 
                             
                            Pera Novacovici 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
2020-2021 

 
 Dacă vrei să faci parte din familia 
noastră te așteptăm să alegi din oferta noastră 
pentru anul școlar 2020-2021: 
 
Domeniul Mecanică 
 Calificarea:  
 - Lăcătuş mecanic prestări servicii  
 - 28 locuri 
Domeniul Industrie textilă și pielărie 

Calificarea:  
- Confecționer produse textile 
- 28 locuri 

CALENDARUL  
admiterii  în învățământul profesional 

cu durata de 3 ani 
 

Etapa I de admitere 
 

29 iunie – 3 iulie și 6 iulie 2020 
 

 Înscrierea candidaților se face la 
unitatea de învățământ pe baza fișei de 
înscriere în învățământul profesional 
de stat. 
 
Etapa a II - a de admitere 
 

22 - 24 iulie 2020 
 

 Înscrierea candidaților care nu 
au participat la Etapa I  de admitere,  
au posibilitatea de a se înscrie în 
această perioada. 
  
Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația 
școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență 
sau repetenție. 

www.grupdumbraveni.ro 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pera+Novacovici


„Meseria, brățară de aur!” 
 
 

Valorile pe care le promovăm 
 

• interes, resposabilitate și perseverență pentru 
formarea profesională - prin toate acțiunile 
noastre urmărim să formăm profesional 
tineri capabili să se integreze profesional și 
să fie pregătiți pentru viață 

 

• egalitate de șanse - oferim șanse egale de 
educație tinerilor indiferent de poziția socială 

 

• disciplină, respect și toleranță 
 

• integritate morală și profesională - avem 
puterea interioară de a spune adevărul, de a 
acționa onest prin gând și faptă , vrem să fim 
cei mai buni în domeniul nostru de activitate 
și transmitem asta și elevilor noștri 

 
 
 
 

Ateliere și laboratoare dotate la 
standard european 

 
 Atelierele școlii noastre au fost dotate la 
standarde europene, la profilul mecanic, cu 
utilaje performante: strunguri de ultimă 
generație, mașini  CNC, echipamente pentru 
prelucrări mecanice și de sudură. 
 
 La profilul textile atelierul a fost dotat cu 
mașini de cusut, mașini de surfilat, mașini de 
brodat, mese de călcat,  creând astfel un climat 
propice învățării și aprofundării unei meserii. 
 
 
 

Produse realizate de elevii din domeniul 
mecanică 

Tablou ornamental 

Suport pentru planșe 

Masuță 

Produse realizate de elevii din 
domeniul textile 

Diverse tipuri de rochii 

Șorțuri și sacoșe cu cusături manuale 

Cuier 

Cusături manuale 


