
În atentia Școlilor Gimnaziale din Județul Galați 

ANUNŢ 
ADMITERE ŞCOALA PROFESIONALĂ de 3 ANI 

2014-2015 
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru 

Moţoc”, organizează la sediul din Str. Milcov, Nr.15, Galaţi, 

înscrieri pentru admiterea la Școala Profesională de 3 ani , zi, 

clasa a IX-a :  

 Profil  Servicii  - Domeniul Turism şi Alimentaţie 
             Calificarea   COFETAR - PATISER,  nr. locuri: 28 – 1clasă 

 Profil  Resurse Naturale și Protecția Mediului  -             

Domeniul Industria Alimentară 
Calificarea  BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE  

nr. locuri: 28 - 1 clasă 

Avantajele școlii profesionale: 
- poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să  

obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai salariul tău mai  

devreme decât  colegii tăi care optează pentru bacalaureat; 

-vei beneficia prin intermediul unui program 

 naţional de susţinere a învăţământului 

 profesional de o bursă de studiu lunară 

 în cuantum de 200 RON; 

-pe parcursul vacanţelor, după  

încheierea stagiului de practică, 

 vei putea continua să lucrezi pe o  

perioadă determinată (cu respectarea 

 condiţiilor legale) pentru a pune deoparte banii tăi; 

-angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile 

 permit acest lucru)  pe cei mai buni dintre elevi 

 prin burse suplimentare de practică; 

-după finalizarea acestui program poţi, 

 în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile 

 în cadrul liceului. 

http://colegiuldumitrumotoc.ro/ 

 
 ÎN ATENȚIA DIRIGINȚILOR DE CLASA a VIII-a  

Colegiul tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” îţi deschide porţile pentru a 

te invita, în zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2014 între orele 9.00-14.00 să vizitezi baza materială a 

Colegiului: sălile de clasă, cabinetele şi atelierele şcolii şi .... nu numai atât. Îţi propunem să 

experimentezi cum se face pâinea şi produsele de patiserie în atelierele şcolii: vei prepara 

aluatul, îl vei modela şi îl vei coace. 

Gazde îţi vor fi profesori şi elevi ai şcolii noastre care te vor îndruma, vor discuta cu 

tine pentru a-ţi răspunde la orice întrebare şi mai ales, îţi vor spune de ce ai nevoie pentru a 

lucra ca şi brutar sau cofetar. 

Telefon 0236/316924 secretariat 

 

http://colegiuldumitrumotoc.ro/

