
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                      

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAISTRU MECANIC – 14 locuri  

       MAISTRU  ELECTROMECANIC  

             APARATE DE MĂSURĂ  
       ȘI AUTOMATIZĂRI – 14 locuri  
 

ÎNSCRIERILE au loc în perioada: 
SESIUNEA I (1 iunie –16 august 2021) 

SESIUNEA II (31 august –3 septembrie 2021) 
luni-vineri între orele 800-1600 

 la secretariatul şcolii sau ONLINE pe adresa: 

gs_eminescu_slobozia@yahoo.com 
 

ACTE NECESARE 
 

- diplomă de bacalaureat / certificat de absolvire 

a liceului/ diplomă de absolvirea liceului/ 

adeverință de absolvire a liceului  (copie/ scan) 
-  foaie matricolă 

- copie xerox b.i./c.i. 

-copie xerox certificat de naştere şi de  căsătorie 
(dacă este cazul de schimbare de nume) 

- adeverință medicală (clinic sănătos- apt să urmeze 
cursurile școlii de maiștri) 

 

CONDIŢII pentru înscriere: 
Absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă  

de Bacalaureat! 
Vechime în muncă minim 3 ani în  

domeniul de pregătire 
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OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  
AN ȘCOLAR 2021-2022 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL  - 
ȘCOALA DE MAIȘTRI SERAL 
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VREI O CARIERĂ DE SUCCES! 

VREI O RUTĂ DE 
SPECIALIZARE! 

APROFUNDEAZĂ STUDIILE 
ÎN DOMENIU  

VREI O CARIERĂ DE SUCCES! 

VREI O RUTĂ DE 
SPECIALIZARE! 

APROFUNDEAZĂ STUDIILE ÎN 
DOMENIU  

VREI O CARIERĂ DE SUCCES! 

VREI O RUTĂ DE 
SPECIALIZARE! 

APROFUNDEAZĂ STUDIILE ÎN 
DOMENIU  

   

  
            Aleea Chimiei, nr. 9, Slobozia, 
                    tel/fax: 0243.231.542 
                     site: www.gsme.ro 
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