LICEU - Clasa a IX a zi – 5 clase, an scolar 2022—2023
 Tehnician în agroturism -1 clasă / 24 elevi;
 Tehnician în activități de comerț -1 clasă / 24 elevi;
 Tehnician în industria alimentară-1 clasă / 24 elevi;
 Tehnician în gastronomie -1 clasă / 24 elevi;
 Tehnician transporturi -1 clasă / 24 elevi;
Tehnician în agroturism—1 clasă / 24 elevi

Calificarea Tehnician în agroturism presupune: competențe,
deprinderi și abilități necesare organizării și planificării activității în
pensiunea turistică și agroturistică, a serviciilor pentru clienți în
funcție de cerințele acestora; competențe de întocmire a
documentelor de evidență contabilă și de promovare a produsului
turistic și a tradițiilor specifice locale, deprinderi și abilități de
utilizare a calculatorului în gestionare informațiilor.
Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte
ocupații cum ar fi administrator sau conducător de pensiune
turistică.

CALENDARUL
admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2022—2023
la școlile la care candidații au fost repartizați
4 - 11 iulie 2022 - Completarea opțiunilor în fișele de
înscriere de către absolvenți;
14 iulie 2022 - Repartizarea computerizată în
învățământul liceal a absolvenților;
14 iulie 2022—Comunicarea rezultatelor candidaților
repartizați computerizat în învățământul liceal;
15 – 20 iulie 2022—Depunerea dosarelor de înscriere la
școlile la care candidații au fost repartizați;
Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău
Tel. 0238 717 519
colegiulagricol@yahoo.com;

Tehnician în activități de comerț - 1 clasă / 24
elevi

O școală centenară de nivel
european care vă oferă:

Tehnicianul în activități de comerț va fi capabil să verifice
produsele din punct de vedere al proprietăților calitative, să
identifice caracteristicile produselor alimentare/ nealimentare, să
identifice oportunitățile de piață, să realizeze oferta de mărfuri
conform nevoilor și cerințelor consumatorilor, să-și promoveze
produsele, să identifice sursele de finanțare pentru activități, să
utilizeze bilanțul contabil pentru informarea, analiza și
previzionarea activităților.

 Specializări căutate pe piata muncii;

Tehnician în industria alimentară—1 clasă /
24 elevi

Tehicianul în industria alimentară va putea desfașura activitatăți
variate care implică planificarea, organizarea, controlul și
înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria
alimentară: morărit-panificație, lapte și produse lactate, carne și
preparate din carne, conserve de legume și fructe, uleiuri și
grasimi vegetale, zahăr și produse zaharoase, băuturi nealcoolice,
bere, vin, alcool si băuturi alcoolice distillate. Va controla procesele
biochimice și va conduce calitatea în industria alimentară.

Tehnician în gastronomie -1 clasă / 24 elevi

Tehnicianul în gastronomie supraveghează și coordonează
desfășurarea activității din bucătărie, asigură calitatea în turism și
alimentație, organizează activitatea în unitățile de primire turistică,
realizează procesele de bază în alimentație, recomandă
sortimentele de preparate și băuturi, utilizează sistemele de servire
moderne.

Tehnician transporturi-1 clasă / 24 elevi

Tehnicianul în transporturi va fi capabil să îndeplinească sarcini
cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere și
reparare a mijloacelor de transport. Asigură controlul tehnic al
mijloacelor de transport în vederea funcționării conform normelor
în vigoare. Coordonează si monitorizează activități de transport,
completează documente și contracte de transport, estimează
costuri de transport, folosește echipamente pentru manipularea
mărfurilor, exploatează mijloace de transport

100 operatori economici parteneri
pentru instruire practica
LiceulAngelescuBz

Poziție centrală, școala fiind intre
Piață—Gară—Autogară;
Statie Transbus la Cofetaria Cornovac.
www.angelescu.ro

 Instruire teoretică şi practică realizată de cadre didactice
bine pregătite, dedicate procesului instructiv – educativ;
 Laboratoare moderne dotate la standarde europene:
laborator patiserie, industrie alimentară, laborator
gastronomie, laborator agricultura, ecologie și protecția
mediului, laborator motoare și transmisii;
 Stagii de practică la agenţi economici de renume de pe
plan local pentru toate specializările;
 Pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat,
olimpiade şi concursuri şcolare;
 Posibilitatea cazării elevilor (fete și băieți) la internatul
școlii modernizat și a servirii mesei la cantină;
 Asistență medicală gratuită prin intermediul cabinetului
medical şi a cabinetului stomatologic;
 Proiecte şi programe nationale şi internaţionale,
activitati distractive, excursii, activităţi de voluntariat;
 Competiţii sportive: echipa de fotbal, șah, atletism,
handball, rugby;
 Securitate permanentă în incinta şcolii;
 Teren de sport şi sală de sport recent modernizată;
 Dispunem de o puternică şi modernă bază didacticomaterială capabilă să asigure realizarea unei formări
profesionale adaptate la cerinţele unei societăţi
democratice, ale unei economii de piaţă, în concordanţă
cu evoluţia pieţei forţei de muncă din ROMÂNIA.

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani - Clasa a IX a zi – 6 clase, an scolar 2022—2023
Mecanic auto —2 clase / 48 elevi
Școală de șoferi categoria B
Mecanicul auto evaluează starea părților mecanice ale automobilelor, execută operații de reglare, ajustare, instalare, întreținere și reparare la autovehicule, conduce și exploatează autovehicule
înzestrate pentru depanare la locurile
solicitate de clienți. Va fi capabil să determine și să măsoare
uzurile, să asambleze elementele mecanice ale mijloacelor de
transport, să exploateze instalațiile electrice, să cunoască construcția și funcționarea automobilului, să conducă mijloace de
transport și să citească documentația tehnică.

Mecanic agricol -1 clasă / 24 elevi
Școală de șoferi categoria B
Mecanicul agricol va avea capacitatea
de a realiza exploatarea și întreținerea
tractoarelor, mașinilor și instalațiilor
agricole și forestiere, precum și reparații
curente în atelierele mecanice. Va cunoaște construcția și funcționarea mașinilor și instalațiilor zootehnice, organizarea lucrărilor agricole și forestiere, îngrijirea și
recoltarea culturilor.
Școala de șoferi, categoria B, gratuit pentru
Mecanic auto, Mecanic agricol!

Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie
-1 clasă / 24 elevi
Ospătarul asigura servirea consumatorilor cu preparate culinare, produse alimentare, produse de cofetarie, patiserie
si bauturi, intr-un local de alimentatie
publica. In activitatea de servire, obiectivul de baza este satisfacerea clientilor, pentru ca acestia sa isi doreasca sa revina.

Horticultor -1 clasă / 24 elevi
Competențele și abilitățile horticultorului se potrivesc foarte bine
atât fetelor cât și băieților, oferind o perspectiva largă pe piața
muncii. Absolvenții acestei calificări vor fi capabili să abordeze
segmente specifice: legumicultură, viticultură, pomicultură, floricultură, arhitectură peisageră, să realizeze amplasarea culturilor, să producă material săditor pentru aceste culturi, să efectueze operații de altoire, să execute tăierile de formare și rodire,
precum și să recolteze și să depoziteze recolta. Baza materiala de
excepție, colaborarea cu Stațiunile de Cercetare si cu agenți
economici de profil, prezintă garanția unei bune pregătiri.

Brutar patiser preparator produse făinoase—
1 clasă / 24 elevi
Brutar patiser preparator produse făinoase dobândește
cunoștințe, abilități și aptitudini necesare pentru fabricarea produselor de panificație, patiserie și produse
făinoase. Stagiile de pregătire practică sunt
efectuate la agenți economici de renume din
zonă, școala având o bună colaborare cu
aceștia. Nivelul de calitate dobândit de elevi
este foarte ridicat asigurând protecția vieții și
sănătății consumatorilor

Avantajele pregătirii prin învățământ profesional:
 Elevii beneficiază de o bursă profesională de studiu,
lunară in cuantum de 200 lei;

PLAN DE SCOLARIZARE
INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ANI

1. Mecanic auto –2 clase / 48 elevi;
2. Mecanic agricol -1 clasă / 24 elevi;
3. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie -1 clasă / 24 elevi;
4. Horticultor -1 clasă / 24 elevi;
5. Brutar patiser preparator
fainoase -1 clasă / 24 elevi;

produse

CALENDARUL
admiterii în învățământul profesional de stat pentru
anul școlar 2022-2023
4-8 iulie 2022—Înscrierea candidaţilor la unităţile de
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul
professional;
8 iulie 2022—Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au
ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor
înscrişi în învăţământul professional;
15 iulie 2022—Afişarea listei candidaţilor admişi la
învăţământul profesional de stat;
18-21 iulie 2022—Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile
de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi;

Finalitatea învățământului profesional
 Dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care
absolventul se poate angaja imediat după terminarea studiilor,
in Romania sau Uniunea Europeana;
 Obținerea certificatului de absolvire a invatamantului
obligatoriu, certificat care permite continuarea studiilor in
invatamantul liceal—din clasa a XI a, in cadrul școlii noastre.

 Dobândirea unei calificări profesionale cerută pe piața
muncii;

Stagii de pregătire practică

 Stagii de pregătire practica la operatori economici de top
pentru toate calificările;

la operatori economici de top

 Posibilitatea deschiderii propriei afaceri;

pentru toate calificările!

