
Domeniul de 

pregătire Calificarea profesională

Forma de 

organizare 

(profesional/ 

dual)

Tipul de 

învăţământ
(de masă/ 
special)

Nr. de 

clase

Nr. de 

locuri

1
Liceul Tehnologic ”Ion 
Bănescu” Mangalia urban de stat Electromecanică Electromecanic nave

Învățământ 
profesional

0.5 15 15 DAMEN SHIPYARDS MANGALIA (15)

2
Liceul Tehnologic ”Ion 
Bănescu” Mangalia urban de stat Mecanică Mecanic auto

Învățământ 
profesional

0.5 15 16
SC SERVICE AUTOMOBILE MANGALIA SA 
(25) 

3
Liceul Tehnologic ”Ion 
Bănescu” Mangalia urban de stat

Estetica şi igiena 
corpului omenesc

Frizer - coafor - manichiurist - 
pedichiurist

învăţâmânt 
profesional

0.5 15 31

SC AVÂNTUL SCM (28)                                    
SC NICOLETA LANGHOFF BEAUTY SALON 
SRL (4)

solicitare 
nr.3135A/2
5.07.2019, 
pt. 
aprobare 
clasa

4
Liceul Tehnologic ”Ion 
Bănescu” Mangalia urban de stat Mecanică Sudor

învăţâmânt 
profesional

1 28 19 DAMEN SHIPYARDS MANGALIA (28)

solicitare 
nr.3135A/2
5.07.2019, 
pt. 
completare
a clasei cu 
elevii de la 
LCN (a 
doua 
optiune 
este Sudor)

5
Liceul Tehnologic ”Ion 
Bănescu” Mangalia urban de stat Mecanică Lăcătuș construcții navale învăţâmânt 

profesional
0.5 15 7 DAMEN SHIPYARDS MANGALIA (15)

final
TOTAL 3 88 88

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                                       INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU IPT,

COMPARTIMENT REŢEA ŞCOLARĂ,
Notă:

Localitatea

Oferta unităţii de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ profesional Denumirea operatorilor economici cu care 

sunt încheiate contracte-cadru pentru 

practica elevilor în înv. prof. /contracte de 

parteneriat în  înv. dual (în paranteză număr 
de elevi la operatorul economic)

INSPECTORATUL ŞCOLAR …………………..

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE ZI, DE MASĂ ŞI SPECIAL, PENTRU  ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020 
REALIZAT LA DATA DE 1 AUGUST, 2019

Forma de 

proprietate 

(de stat/ 

particular)

Mediul de 

rezidenţă 
(urban/ 

rural)

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ

Nr de locuri 

ocupate după 
etapa a II-a de 

admitere

Notă: 
Completarea coloanelor Mediul de rezidenţă, Forma de proprietate, Domneiul de pregătire, Calificarea profesională şi Forma de organizare se realizează prin selectare din lista derulantă. 
SE INTRODUC RÂNDURI SUPLIMENTARE doar după rândul cu nr. crt. 1 și înainte de rândul "final". Exemplul de completare se şterge.
Font folosit: Arial 10, cu diacritice!!!

Introduceţi denumirea completă şi oficială a unităţii de învăţământ!
Operatorii economici se itroduc, in fiecare celua, unul sub altul (comanda alt+enter după fiecare operator economic)

În conformitate cu OMEN nr. 5031/2018,  locurile ocupate sunt cele din situaţia transmisă la inspectoratul şcolar, de unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, privind candidații înmatriculați și 
ocurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului 
București, la data de 17 iulie, 2019 


