Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

OFERTA DE ŞCOLARIZARE - AN ŞCOLAR: 2014 - 2015
CURSURI DE ZI
CLASA a IX-a
LICEU
Industrie textila si
pielarie
Designer vestimentar
29 locuri

S.C.Reloc S.A (http://reloc.ro)- S.C. Softronic S.A
(http://www.softronic.ro) , Docara Conf.SRL www.docara.ro

ELECTRIC

VOCATIONAL SPORTIV

Tehnician
electrician
electronist auto
29 locuri

Instructor sportiv
Handbal/fotbal
baschet
29 locuri

CLASA a IX-a
INVATAMNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
ELECTROMECANIC MATERIAL
RULANT

ELECTRICIAN DE JOASA TENSIUNE

28 LOCURI

28 locuri

ELECTRIC
Tehnician în
instalaţii electrice
28 locuri

ŞCOALA POSTLICEALA
(absolventi clasa a XII-a)

Tehnician
mecatronist

Tehnician
Transporturi

28 locuri

28 locuri

SCOALA DE MAISTRI

DOMENIUL INFORMATICĂ

Tehnician echipamente de calcul – 30 loc
DOMENIUL TRANSPORTURI

Tehnician electromecanic auto – 30 locuri

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale –
60 locuri (2 clase)

Agent feroviar – 30 locuri

** Elevii admisi in clasa a IX-a in anul scolar 2014-2015 la scoala profesionala
calificarea profesionala Electromecanic material rulant primesc



 BURSA IN VALOARE DE 350 LEI/LUNA
CAZARE SI MASA GRATUITE IN INTERNATUL SCOLAR
 CONTRACT DE ANGAJARE la SC RELOC SA

** Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova asigura elevilor declarati
admisi la clasa a IX- a la scoala profesionala Electrician exploatare joasă tensiune
 BURSA IN VALOARE DE 200 LEI/LUNA
precum si subventii la cazare si masa in internatul scolar
** Calificarea Tehnician electrician electronist auto liceu, invatamant de asigura
absolventilor obtinerea



CURSURI SERALE
Absolventi de 8 clase sau sc profesionala cu varsta de peste 18 ani
CLASA a IX-a RUTĂ DIRECTĂ
CLASA a IX-a RUTĂ
PROGRESIVĂ
ELECTROMECANICA
Tehnician
electromecanic
28 locuri

situat in centrul orasului Craiova ofera elevilor sai
Oportunitatea de ANGAJARE dupa absolvire la societati comerciale ca

DOMENIUL TRANSPORTURI Maistru electromecanic
locomotive – 30 locuri (1 clasă)

PERMISULUI DE CONDUCERE CATEGORIA B

** Elevii admisi la clasa a IX-a calificarea Designer vestimentar vor desfasura
instruirea practica in cadrul SC Docara Conf. din Craiova care sustine si financiar
prin diverse facilitati elevii din aceasta clasa oferind si



OPORTUNITATEA DE ANGAJARE DUPA ABSOLVIRE.

** Elevii admisi la clasa cu profil sportiv Handbal- fotbal- baschet



BENEFICIAZA DE ANTRENAMENTE GRATUITE IN CLUBURILE
SPORTIVE PARTENERE

Parcurgerea în cadrul programei școlare a disciplinelor solicitate de partenerii
economici(CDS-uri)
Desfășurarea instruirii practice în cadrul agenților economici parteneri
Școala dispune de baza materiala moderna:
 14 laboratoare tehnice dotate PHARE cu echipamente moderne
 4 ateliere școlare; 3 laboratoare informatică
 Cabinete de : matematică, limba română, biologie, chimie, fizica, limbi moderne,
ştiinţe socio-umane, multiplicarea informaţiei europene, cabinet psihopedagogic,
sală de sport, sală de gimnastică, sală de forţă
Liceul dispune de internat şcolar cu un număr de 180 locuri; cantină cu
un număr de 90 de locuri/serie
Liceul asigură asistenţă medicală gratuită, dispunând de cabinet medical
cu medic specialist si doi asistenti medicali

Calendarul admiterii la scoala profesionala
2014-2015

Eliberarea fişelor de înscriere în
22 - 23 mai
învăţământul profesional cu durata de 3 ani
2014
de catre scolile gimnaziale
Înscrierea candidaţilor la Liceul Tehnologic
26 - 27 mai Transporturi Căi Ferate cu sediul în str.
2014
Constantimn Brâncuși nr. 15 in baza fiselor
de inscriere eliberate de scoala gimnaziala
28 mai
Afişarea listei candidaţilor
înscrişi la
2014
învăţământul profesional cu durata de 3 ani
Derularea probei de preselecţie constând
29 - 30 mai într-un interviu semistructurat si un
2014
chestionar elaborat de scoala impreuna cu
SC RELOC. S.A.
2 iunie
Afişarea listei candidaţilor declarați admiși
2014
Actualizarea
listei
prin
eliminarea
23 iunie
candidaţilor care nu au promovat clasa a
2014
VIII-a

Str.C-tin Brâncuşi, Nr. 15
Tel/Fax : 0251595431
emailDomenii
: caiferatecraiova
@ yahoo.com
de calificare
Web : http : //cfr.licee.edu.ro

