În atenția candidaților la admiterea în Învățământul profesional
Colegiul Tehnic ,,Danubiana,, Roman este recunoscut ca fiind o școală de elită cu
specializări în domeniile: Industrie alimentară, turism și alimentație publică, economic,
mecanică , industrie textilă și pielărie, primind certificatul de Școală Europeană.
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI (Bursa lunară de 200 lei și posibilitatea de a
continua cursurile la liceu zi/ seral/ frecvență redusă)
CALIFICARE
NR.LOCURI COD
ÎNSCRIERE
Ospătar(chelner)vânzător în unitățile de
24 locuri
599
Probă
alimentație
preselecție
Cofetar- patiser
12 locuri
600
Probă
preselecție
Brutar- patiser preparator produse
12 locuri
603
Probă
făinoase
preselecție
Bucătar
12 locuri
601
Probă
preselecție
Comerciant vânzător
12 locuri
597
Mecanic utilaje și instalații în industrie
12 locuri
523
Confecționer produse textile
12 locuri
620
Colegiul Tehnic ,,Danubiana vă oferă :
 Masă de prânz gratuită, pentru toți elevii școlii (liceu și școală profesională)
 Cea mai bună bază pentru practică și teorie, sală și teren de sport, laboratoare
informatică.
 Pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat
 Contracte de practică cu firme de renume: Morărit Panificație, Agrana S.A., Pagi,
Caremil, AutoMoldova, Smirodava; cu restaurantele : Hotel Roman, MarikoInn,
Bradul, ONE, Casa Romașcană, Trei Stele, Sara, Capri, Hanul Ancuței, Hanul Răzeșilor
etc.
 Asigură posibilități de angajare rapidă în meserii solicitate pe piața muncii din toată
Europa.
 Cazare în internatul propriu și masă la cantină, la cele mai mici prețuri din oraș.
 Mobilități la școli din Europa în cadrul proiectelor ERASMUS + (Polonia, Turcia, Italia,
Spania, Franța, Slovacia, Croația etc.)
 Acces la Internet WI-FI gratuit în tot liceul și în internat, dar și securitate în incinta
școlii și împrejurimi.

Perioada de înscriere :
05.07-14.07.2021 la secretariatul unității de învățământ în intervalul orar 8.00-16.00
Relații la telefon 0233740250 sau 0233740719 e mail danubianaroman@yahoo.com
Persoană de contact Cioclea Silvia – serviciul secretariat elevi
Documente necesare pentru înscriere:
- fișă de înscriere emisă de Școala Gimnazială;
- copie certificat de naștere/carte de identitate elev;
- adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională;
- foia matricolă pentru clasele V-VIII în original;
- fișă medicală eliberată de medicul de familie.

Proba de preselecție va avea loc în data de 15.07.2021 ora 9.00
Vă așteptăm la Colegiul Tehnic Danubiana Roman!

Cu stimă,
Prof. Dr. VACARU LEONARD

