Învăţământ profesional, calificare:
Mecanic auto

Învăţământ profesional, calificare:
Lucrător în agroturism

Mecanicul auto este persoana care angajată în
câmpul muncii poate desfăşura activităţi diverse în
conformitate cu competenţele dobândite pe
timpul şcolarizării la unitatea noastră:
 Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie la mecanismele motorului
 Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de
măsurare şi testare
 Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi
materialelor
 Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
 Planificarea activităţii proprii
 Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie la punţi şi suspensii
 Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie la sistemul de transmisie
 Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi
prevenire şi stingere a incendiilor
La sfârşitul perioadei de şcolarizare elevul obține
certificat de competenţe.

Calificarea Lucrător în agroturism presupune
dobândirea
deprinderilor,
cunoștințelor
și
abilităților necesare desfășurării în cadrul
pensiunilor turistice rurale și agroturistice a
activităților de cazare, alimentație, agrement și
suplimentare și a activităților specifice cultivării
plantelor, creșterii animalelor, valorificării
produselor și serviciilor, aplicând legislația și
reglementările privind igiena, securitatea și
sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea
incendiilor.
Codurile și ocupațiile COR (Clasificarea
Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate de
absolvenții acestei specializări sunt:
 516909 – Lucrător pensiune turistică;
 613003 – Agricultor în culturi generale și
crescător de animale
dar și alte ocupații din domeniu, de același nivel
sau inferior, în funcție de necesitățile
angajatorului.

OFERTA DE ŞCOLARIZARE
2021-2022
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Clasa a IX-a
1 clasă (mixtă), 24 locuri:
- mecanic-auto: 12 locuri
- lucrător în agroturism: 12 locuri

Atelier electric

Documente necesare pentru înscriere:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional;
b) certificatul de naștere, în copie certificată
conform cu originalul;
c) adeverință cu notele și media generală
obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect
unic din clasa a VIII-a/ testele
naționale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a — a
VIII-a (cu calculul mediei generale de
absolvire) — copie și original;
e) fișa medicală.

RUTĂ PROFESIONALĂ
Şcoală
profesională
Mecanic auto

Liceu
XI-XII
- Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
- Tehnician în
instalaţii electrice
- Tehnician în
agroturism

Clădirea nouă a Atelierelor şcolare

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI
COLEGIUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ
2021-2022
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Laborator Mecanică auto
Sală de clasă

Facilităţi oferite elevilor:

Atelier Mecanică și lăcătușerie

Instruire practică în ateliere
dotate corespunzător şi pe utilaje
specifice;
„Bursă profesională” în valoare de
200 lei/lună - tuturor elevilor care
frecventează învăţământul
profesional (H.G. nr. 1062/2012)
Acces la informații (bibliotecă
școlară cu peste 17.000 de volume
și Internet de mare viteză)
Săli de clasă noi și moderne.
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, oraş Baia
de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 225100

Tel./Fax: 0252/381.162
E-mail: licbrincoveanu@yahoo.com
Web: http://ctcb.baiadearama.ro
Practică la agent economic (service auto)

