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PROMOVARE OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 

CLASA A IX-a 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 

 

Nr. 

crt 

Domeniul de pregătire de bază Calificarea de nivel 3 ce se 

obţine după absolvire 

Număr de 

clase 

1 Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 1 

2 Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

Mozaicar montator placaje 1 

3 Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1 

4 Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 1 

5 Turism şi alimentaţie Lucrător hotelier 1 

 
FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 
1. PENTRU ELEVII EXTERNI: 

 

 Bursă profesională lunară de 200 lei: 

 Bursă de studiu pentru elevii cu media generală de peste 7,50 şi fără absenţe; 

 Bursă de merit pentru elevii cu media generală de peste 9,50 şi fără absenţe; 

 Bursă socială pentru: elevi orfani; elevi crescuţi de un singur părinte; elevi 

aflaţi într-o măsură de protecţie socială; elevi proveniţi din familii cu venituri 

mici; elevi din mediul rural;  

 Bursă medicală pentru elevi cu deficienţe /afectări funcţionale; 

 Alocaţie zilnică de masă de 22 lei; 

 Decontare navetă în baza abonamentului de transport; 

 Bani pentru echipament şi rechizite şcolare; 

 Echipament de lucru şi protecţie pentru orele de instruire practică. 

 

2. PENTRU ELEVII INTERNI: 

 

 Bursă profesională lunară de 200 lei: 

 Bursă de studiu pentru elevii cu media generală de peste 7,50 şi fără absenţe; 

 Bursă de merit pentru elevii cu media generală de peste 9,50 şi fără absenţe; 

 Bursă socială pentru: elevi orfani; elevi crescuţi de un singur părinte; elevi 

aflaţi într-o măsură de protecţie socială; elevi proveniţi din familii cu venituri 

mici; elevi din mediul rural;  

 Bursă medicală pentru elevi cu deficienţe /afectări funcţionale; 

 Cazare în internatele şcolii; 

 3 mese/zi la cantina unităţii; 

 Bani pentru echipament şi rechizite şcolare; 

 Echipament de lucru şi protecţie pentru orele de instruire practică. 

 

Director, 

                  Prof. Aioanei Răzvan 



 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-a,  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL LA  

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE ÎNCLUZIVĂ SUCEAVA 

 

 

 1 folie plastic; 

 Ancheta socială de la primărie; 

 2 copii xerox certificat naştere elev; 

 2 copii carte identitate elev; 

 Foaia matricolă de absolvire a 8 clase; 

 Adeverinţă din care să rezulte că elevul nu este înscris pentru repartizarea 

computerizată (de la şcoală); 

 Fişă psihopedagogică completată de dirigintele clasei a VIII-a; 

 Copie xerox arie curriculară adaptată (dacă a avut în clasa a VIII-a); 

 Copie xerox certificat de încadrare într-un grad de handicap (dacă are); 

 Fişă medicală sintetică (de la medic familie); 

 Vaccinări; 

 Certificat medical A5 de la medicul de specialitate; 

 Fişa de evaluare psihologică (eliberată de psiholog clinician); 

 Pentru părinţi: 2 copii certificat (căsătorie, deces, divorţ) după caz; 

 2 copii xerox carte identitate părinţi. 

 

Adresa şcolii:  

 

 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SUCEAVA 

 

Str, Calea Unirii Nr. 7-9 (ca reper sens giratoriu cartier Burdujeni – spre Adîncata) 

 

e-mail: centrul_scolar@yahoo.com 

 

telefon: 0230257489, int. 26 (birou asistenţă socială) 

 

fax: 0230257470 

 

www.centrulscolarsv.ro 

 

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 

 

10-11 IULIE 2023 

25-27 IULIE 2023 

7-9 AUGUST 2023 

 

(la biroul de asistenţă socială) 

mailto:centrul_scolar@yahoo.com
http://www.centrulscolarsv.ro/

