
       DE CE  
aş alege 

Colegiul Tehnic 

"Gheorghe Cartianu" ? 
 

Iată câteva motive reale: 
 

 Oferta educaţională este bogată, 

diversificată, cuprinde discipline 

opţionale interesante şi atractive 

pentru elevi, iar prin "Curriculum 

diferenţiat" elevii au posibilitatea 

să studieze în profunzime 

disciplinele tehnice în domenii 

diferite. 

 Cadrele didactice din şcoală 

manifestă deschidere şi 

flexibilitate, încurajând 

dezvoltarea creativităţii, 

ajutându-i pe elevi să se cunoască 

pe sine, să-şi descopere talentele 

şi înclinaţiile. 

 Politica şcolii este de încurajare a 

elevilor, prin îndemnul la 

perseverenţă şi nerenunţare al 

marelui explorator Nansen:  

 

"Ai izbutit? Continuă! 

N-ai izbutit? Continuă!" 
 

 

De asemenea, Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu” vă propune variate 

activităţi extracurriculare: 

 

 clubul EUROFAN 

 revista şcolară ANOTIMPURI 

 cenaclul literar METAPHORA 

 clubul IMPACT CARTIAN 

 ansamblul folcloric TOPORAŞUL 

 sporturi de echipă (fotbal, handbal, volei, 

baschet) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vă aşteptăm 

cu drag! 
 

 
ŞCOALĂ 

PROFESIONALĂ 
 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

 

 

 
Proiect iVOC - rețea internațională de sprijin pentru 

personalul specializat în orientare profesională și academică  
Proiect SchoolMed: European Learning Partnership on 

the Scholastic Mediation 
Proiecte POSDRU implementate 

„Şcoala în producţie” 

„Certificare ECDL şi formare  

continuă în judeţul Neamţ” 

Şcoală înscrisă în programele  

PHARE TVET RO 01.08.01 

PHARE 2005.017.553.04.02 

Programul mondial ECO-ŞCOALA 

Centru de testare ECDL acreditat 

Cursuri CISCO SYSTEMS 
 

B-dul Traian nr. 31, tel/fax 0233/222800  

E-mail: colegiulcartianu@gmail.com   

Pagina de internet: www.colegiulcartianu.ro  
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  PLAN DE ȘCOLARIZARE  2017-2018 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ  
Clasa a IX-a, învățământ profesional de stat 

Curs de zi, Nivelul 3 de calificare 

Domeniul 
Calificarea 

profesională 

Agent 

economic 

partener 

Număr  

clase/ 

elevi 

Industrie 

alimentară 

Brutar-

patiser-

preparator 

produse 

făinoase 

S.C. LUCIA 

PANPROD 

SRL 

S.C. ECOPAN 

SRL 

½ 

clasă/ 

14 

locuri 

Construcții, 

instalații și 

lucrări 

publice 

Instalator 

instalații 

tehnico-

sanitare și 

de gaze 

S.C. 

GENERAL 

CONSTRUCT 

S.A. 

½ 

clasă/ 

14 

locuri 

Mecanică  Sudor S.C. 

FEROMET M 

SRL 

S.C. COMES 

S.A. 

½ 

clasă/ 

14 

locuri 

Lăcătuș 

construcții 

metalice și 

utilaj 

tehnologic 

S.C. 

FEROMET M 

SRL 

S.C. COMES 

S.A. 

½ 

clasă/ 

14 

locuri 

 

Clasa a IX-a, învățământ profesional de stat- DUAL 

 

Domeniul 
Calificarea 

profesională 

Agent 

economic 

partener 

Număr  

clase/ 

elevi 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

Filator S.C. RIFIL 

S.A. 

1 clasă/ 

28 

locuri 

 

 Se pot înscrie absolvenţii clasei a 

VIII-a, promoţia curentă şi promoţii 

anterioare. 

 Elevii şcolii profesionale beneficiază 

de „Bursă profesională” în valoare 

de 200 lei lunar 

DOMENIUL: Industrie alimentară 

Calificare profesională: Brutar-patiser-

preparator produse făinoase 

Brutarul fabrică pâine și produse de panificație 

prin transformarea făinii și a adaosurilor respective. 

Patiserul prepară în laborator sau în unităţile 

industrializate, produsele de patiserie în vederea 

comercializării.  

Brutarul și patiserul  muncesc atunci când 

ceilalţi încă dorm. Astfel, clienţii pot să savureze 

pâinea și preparate de patiserie proaspete la micul-

dejun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie 

Calificarea profesională: Filator 

Filatorul produce diferite tipuri de fire 

utilizând mașini și echipamente de pregătire și răsucire 

a firelor din material clasic sau sintetic. 

Filatorii clasifică fibrele textile după criterii 

prestabilite în vederea obținerii firelor de țesut sau 

tricotat. 

 Elevii de la Învățământ profesional 

dual vor primi susținere financiară 

suplimentară de la SC RIFIL SA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL: Construcții, instalații și lucrări 

publice 

Calificare profesională: Instalator instalații tehnico-

sanitare și de gaze  

Instalatorul tehnic-sanitar și de gaze, trebuie 

să știe să măsoare, să taie, să pozeze și să îmbine 

conducte, să realizeze trecere prin ziduri și planșee 

pentru conducte, să monteze conducte, să pună în 

funcțiune instalații, să înlocuiască îmbinările și 

garniturile conductelor, să remedieze defecțiunile 

constatate la toate tipurile de instalații folosite pentru 

alimentarea cu apă și gaze naturale, să realizeze lucrări 

de întreținere a acestora. 

 

DOMENIUL: Mecanică 

Calificare profesională: Sudor  

Elevii vor învăța să sudeze sau să decupeze 

piese metalice utilizând mașini, utilaje și instalații 

performante pentru sudarea manuală, sudarea semi-

automată, în mediu de gaz protector precum și sudarea 

oxigaz. 

Sudorul realizează lucrări de îmbinări 

nedemontabile prin diverse procedee de sudură folosind 

utilajele și echipamentele specifice tehnologiei de 

sudare. 

 

 

 

 
 

DOMENIUL: Mecanică 

Calificare profesională: Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj tehnologic 

Vrei să participi prin munca ta la cele mai 

îndrăzneţe proiecte de dezvoltare a judeţului Neamţ? 

Alege specializarea Sudor și Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj tehnologic .  

 Veți confecționa piese metalice de schimb 

pentru utilaje și construcții și veți efectua întreținerea și 

repararea acestora.  


