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OFERTĂ  EDUCAŢIONALĂ  

  AN  ŞCOLAR  2020-2021 
 

  1 clasă aIX-a şcoală 

profesională durată 3 ani 
 

 COD  BROȘURĂ: 620 
 

DOMENIUL  DE  PREGĂTIRE: 

         TEXTILE-PIELĂRIE 

Calificare nivel 3: 

Confecționer produse textile 
 

       Diplomele de certificare a 

competenţelor profesionale sunt 

recunoscute în Uniunea       

Europeană!      

       

  

 

 

 

 

 

 
Parteneriate sociale 

 S. C. SOFIAMAN  TG.NEAMT  

 S.C. MODA ELISA TG.NEAMT  

 S. C. MOVILĂ Blanpiel SRL 

 SC Filip & Comp.SRL 

 CABINETUL  DE MEDICINA A 

MUNCII  TG. NEAMT SI  DISPENSARUL 

LOCAL 

 MUZEUL DE ISTORIE  SI  

ETNOGRAFIE  TG. NEAMT 

 OFICIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

 INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 

JUDEŢULUI NEAMT 

 CENTRELE DE PLASAMENT 

PENTRU  MINORI 

 PREFECTURA JUDEŢULUI NEAMT 

 PRIMĂRIA COMUNEI  RAUCESTI 

 MINISTERUL APĂRĂRII 

NAŢIONALE 

 AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE 

OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 

 

 

 

 Corp profesoral bine pregăti, adaptabil 

cerinţelor educaţionale actuale. 

 Bază material modernă: laboratoare şi atelier 

şcoală. 

 Posibilitate de a te angaja la finalizarea 

studiilor (nivel profesional sau superior al 

liceului) datorită certificatului de calificare 

nivel 3 sau 4 dobândit la finalizarea 

cursurilor. 

 Ai şansa de a te reintegra profesional la 

sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ, cu 

respectarea dispoziţiilor legale. 

 Comunicare permanentă: şcoală-părinţi-elevi. 

 Impactul trecerii de la învăţământul gimnazial 

la  învăţământul profesional va fi mai uşor, 

deoarece nu se schimbă mediul şcolar, 

profesorii sunt cunoscuţi cu bunele şi relele 

dânşilor; 

 Elevilor navetişti li se decontează  transportul  

 Crearea cadrului adecvat pentru dezvoltarea 

aptitudinilor şi abilităţilor sportive, artistice, 

de cercetare, în cadrul  formaţiilor artistice, 

echipelor sportive, cercurilor pe discipline …. 

 Pachete de cursuri opţionale interdisciplinare. 

 Practicarea unor meşteşuguri tradiţionale în 

cadrul şcolii. 

 Excursii şi vizite cu caracter documentar şi 

turistic. 

 

OGLINZI 



            Pentru dobândirea cunoştinţelor şi 

formarea  competenţelor profesionale 

specifice domeniului industriei textile 

ŞCOALA OGLINZI stă la dispoziţia 

dumneavoastră cu: 

 un atelier  şcoală bine dotat  26 maşini 

universale de cusut; 2 maşini speciale 

de cusut – triploc o maşină de tricotat 

rectilinie manual mecanizată 
 

 

 

 

 

 

 un cabinet tehnic de specialitate: 

aparatură de laborator;  o bogată 

colecţie de material didactic şi 

pedagogic 

 personal calificat şi cu experienţă în 

domeniu 

 contracte pentru efectuarea practicii de 

producţie în cele mai moderne unităţi 

de profil din zona, cu posibilitatea 

angajării ulterioare în aceste unităţi. 

 Laborator AEL; 

 Cabinete de: istorie; L. Română; fizică-

chimie; biologie. 

 Bibliotecă şcolară.   

 

 

       

       Îmbrăcămintea a apărut o data cu omul 

pe pământ. Pentru oamenii epocii 

preistorice, îmbrăcămintea realizată din 

materiale oferite de natură frunze, piei de 

vânat, era folosită doar pentru protejarea 

corpului împotriva intemperiilor vremii.  

 

 

 

 

 

Odată cu evoluţia omului şi a progresului 

tehnic din simplu mijloc de apărare a 

corpului, îmbrăcămintea s-a transformat în 

obiect de creaţie şi înfrumuseţare. 

  

 

 

 

 

 

 

 O calitate superioară a produselor de 

îmbrăcăminte, în etapa actuală, 

caracterizată prin mutaţii semnificative în 

sfera bazei de materii prime pentru 

industria textilă, se poate asigura numai pe  

CALEA CALIFICĂRII ŞI 

PERFECŢIONĂRII CONTINUE şi 

introducerii progresului tehnic. 

 

 

 

             Îndemânarea de a lucra în 

acest domeniu poate constitui pe lângă 

economiile ce se realizează 

confecţionând singuri obiecte de 

îmbrăcăminte pentru familie, şi o 

importantă sursă de venituri prin 

înfiinţarea de ateliere de tip familial 

(individual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pregătindu-se în acest domeniu, 

tinerii îşi dezvolta îndemânarea, 

răbdarea, cunosc bucuria lucrului bine 

făcut, spiritul de economie, calităţi care 

îi sunt necesare ca fundament în viaţă. 

         Aşteptăm în fiecare an   

   generaţii   noi de absolvenţi ai  

   claselor a VIII-a cărora le  

   oferim o şansă reală de  

   integrare în societate acum şi   

   în viitor.  
 


