
 
Şcoala în regim de învățământ 

profesional dual facilitează: 

 

 
 

În parteneriat cu 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 

Învățământ profesional dual 
2021-2022 

 
 

 
 
 
 

 
 Participarea

 
 
 
 
 

la proiecte naționale 

 

 

Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Fărcașa 
în parteneriat cu Eaton Electro Producție și 

Primăria Fărcașa Maramureș 
oferă tuturor elevilor interesaţi, oportunități 

pentru dezvoltarea carierei și a unui viitor sigur. 

și internaționale, activități 
extrașcolare atractive. 

 

 Consiliere și orientare școlară și 
profesională.

 

 Pentru elevii și absolvenții 
învățământului profesional dual, 
Eaton Electro Producție oferă 
burse de studii, locuri de muncă, 
transport gratuit spre școală și 
locul de practică .

 
 
 
 
 

Educație de calitate prin școală, familie și 

comunitate! 

Fărcaşa, str. Independenţei, nr.61 
Maramureş, cod postal 437155 

Tel.: 0262 266 006/Fax.: 0262 266 006 
e-mail: scoalafarcasamm@yahoo.com 

www.scoala-lucianblaga-farcasa.ro 
 

motto: „Trebuie să faci lucrurile pe care 

crezi că nu le poțI face” 

 
 
 
 
 
 
 
Înscrie-te ȋn clasa a IX-a 

 

 Învățământ profesional dual cu durata de 3 ani

 1 clasă

 25 de locuri

 Profil tehnic

 Domeniul pregătirii de bază: Electromecanic

 Calificare: Electromecanic utilaje și instalații 
industriale

http://www.scoala-lucianblaga-farcasa.ro/contact.html
http://www.scoala-lucianblaga-farcasa.ro/
http://www.scoala-lucianblaga-farcasa.ro/


 

 
 Viziunea noastră e să îmbunătățim 

calitatea vieții și a mediului, utilizând 
tehnologii și servicii de management al 
energiei. 

 Ne perfecționăm angajații ajutându-i să 
aibe succes, nu doar la locul de muncă, ci 
și în viață. 

 Ne entuziasmăm clienții prin înțelegerea 
provocărilor lor și transmițând proactiv 
soluții reale. 

 Ne ținem promisiunile față de acționari, 
atfel încât numărul investitorilor va crește. 

 Ne sprijinim comunitățile prin produse și 
soluții care îmbunătățesc calitatea vieții și 
a mediului. 

 
Beneficii oferite de Eaton Electro Producție: 

 
 

 Burse lunare
 

 Premii pentru performanțe școlare
 

 Transport
 

 Echipament de protecție și de lucru
 

 Control medical
 

 Rechizite
 

 Proiecte de implicare în comunitate
 

 Învățare la locul de muncă
 

 Oportunități de carieră

Școala în regim de învățământ dual dispune de  cadre 
didactice competențe, foarte bine pregătite 
profesional, cărora li se alătură profesioniști din cadrul 
Eaton Electro Producție, asigurând integrarea in 
domeniul tehnic. 

 

Înscrierile se au loc în perioada 5 - 8 iulie 2021, prima 
etapă, 22-26 iulie 2021, a doua etapă la Școala 
Gimnazială Lucian Blaga Fărcașă, str. Independenţei, 
nr.61. 


