
















- matematică-informatică, intensiv informatică  - 1 clasă (28 locuri) 
- științe ale naturii      - 2 clase (56 locuri) 

- filologie         - 1 clasă (28 locuri) 
- științe sociale       - 1 clasă (28 locuri) 



- protecția mediului (tehnician ecolog și protecția calității mediului)  - 1 clasă (28 locuri) 

- mecanică (tehnician mecatronist)      - 1 clasă (28 locuri) 
- electromecanică (tehnician electromecanic)    - 1 clasă (28 locuri)   



- instructor sportiv volei-baschet (clasă mixtă)   - 1 clasă (28 locuri) 



- operator la extracția, tratarea, transportul și 
  distribuția gazelor       - 0,5 clase (14 locuri) 
- operator sondor       - 0,5 clase (14 locuri) 

• specializări recunoscute pe piața muncii din Uniunea Europeană 

• specializările sunt susținute de OMV Petrom 
• BURSĂ SOCIALĂ de 200 lei/lună/elev 
• + BURSĂ PROFESIONALĂ de 500 lei/lună/elev 
• + BURSĂ DE MERIT  de 200 lei/lună/elev pentru medii peste 7 (șapte) 



- sudor        - 0,5 clase (14 locuri) 

- electromecanic utilaje și instalații industriale - 0,5 clase (14 locuri) 

• bursă socială 200 lei/lună/elev  
• specializări recunoscute pe piața muncii din Uniunea Europeană 



În 2015, OMV Petrom sprijină înființarea unei clase cu profil tehnic cu specializările : Operator sonde și Operator extracție țiței și gaze. 
Înscriindu-te la această clasă te poți bucura de următoarele avantaje : 
• calificare profesională recunoscută la nivel European; 
• pregătire profesională de bază  în  cadrul companiei OMV Petrom, alături de specialiști în domeniu; 
• continuarea studiilor în clasa a XI-a a învățământului liceal, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat 
• bursă profesională de 200 lei/lună, oferită de MECS 
• bursă de 700 lei/lună, oferită de OMV Petrom 

 OMV Petrom va acorda o bursă lunară în valoare de 500 lei pentru toți elevii care au media de admitere incepand cu nota 5 și au fost 
repartizați la aceste clase derulate în parteneriat cu OMV Petrom și care sunt apți din punct de vedere medical.  

 bursa se acordă pe durata anului şcolar.  
 pentru menținerea bursei OMV Petrom sunt importante urmatoarele condiții: 

a) prezența la cursuri - prezența în proporție de 95% la cursuri în unitatea școlară și prezența la sesiunile de practică de la sediul indicat de 
compania parteneră.  

b) să nu aibă sancțiuni disciplinare  
c) după primul semestru cei care au media generală de minum 6 îşi păstrează bursa lunară de 500 lei.  
d) pentru elevii care au după primul semestru media generală de minim 7 vor primi o bursă suplimentară de performanţă de 200 lei.  
Þ criteriile de evaluare a acordării bursei sunt evaluate semestrial de către companie.  

  
Informații suplimentare la : 

· http://www.taraluiandrei.ro/scoala-petrolistilor 
· scoalapetrolistilor@taraluiandrei.ro 

· 0734 517403 (tarif normal, Vodafone) 
· sediul liceului, tel. 0245 612959 



- mecanică (tehnician mecanic pentru întreținere și reparații)   - 1 clasă (28 locuri)   
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