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Observații 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Filator 616 1 28 

Se organizează probă 

eliminatorie constând în 

control medical. 

 

Unitatea de învățământ a încheiat contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor 

prin învățământul dual cu S.C. RIFIL S.A., în interesul comun privind formarea competențelor 

necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la 

școală la un loc de muncă. 

În baza contractului de parteneriat cu operatorul economic, elevii vor beneficia de susținere 

financiară, stimulente și alte forme de sprijin: 

 bursa lunară, care se acordă suplimentar bursei din fonduri publice, având valoarea cel 

puțin egală cu aceasta, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică din anul 

școlar respectiv; 

 asigurarea transportului la și de la locul de practică; 

 asigurarea unei mese zilnice la locul de practică; 

 rechizite necesare pe perioada practicii; 

 echipament de lucru; 

 echipament de protecție; 

 premii pentru stimularea performanței – acordate lunar; 

 examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării 

stagiului de pregătire practică. 

În conformitate cu Procedura de admitere în învățământul dual întocmită de școală și de 

operatorul economic, se organizează probe eliminatorii care vizează un control medical cu evaluări de 

medicină a muncii în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii şi locuri de muncă, la care 

evaluarea se finalizează cu rezultatul "promovat" sau "nepromovat". 

Proba eliminatorie se desfășoară la Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu” Piatra Neamț, în perioada  

20-21 iunie 2018, conform graficului afișat la avizierul școlii. Rezultatele la probele eliminatorii se 

comunică în aceeași zi, după susținerea probelor. 
 


