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Pentru prima oară în România, sistemul pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual își deschide porțile. Invitat ești tu! 

Alege să inovezi prin îmbinarea fundamentului teoretic cu latura practică. 
Ghid iți sunt profesori ai Colegiului Tehnic Maria Baiulescu alături de 
profesioniști ai jucătorilor de top în industria ospitalității din Brașov.
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something cool
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Cu un pas uriaș mai aproape de jobul dorit! alege să ai răspunsul 
pregătit dedicat celor mai importante întrebări din cadrul unui 
interviu de angajare la absolvirea Colegiului Tehnic Maria 

Baiulescu – speciaizare turism.

Ce știi să faci? De ce ești persoana potrivită pentru această poziție? 
Ce aptitudini ai dobândit pe băncile școlii?
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Procesul de educație sau formare într-o instituție de învățământ sau 
într-un centru de formare sunt combinate cu formarea la locul de muncă, 
în cadrul companiilor incă din clasa a iX-a, la firmele care, pot deveni, 
ulterior, potențiali angajatori. 

ce este sistemul 
de învățământ dual?
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ce oferim?



parteneri de practică - potențiali angajatori

parteneri strategici
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+ realizarea pregătirii practice în cadrul unor restaurante și hoteluri de 
renume din județul Brașov, lucru care garantează procesul învățare și 
posibilitatea de „a fura meserie” de la adevărați profesioniști;

+ la aproximativ 18 ani, își vor putea câștiga independența financiară în 
comparație cu cei care urmează un liceu teoretic și ulterior facultate, traseu 
care nu le oferă accesul direct la un loc de muncă cu statutul de angajat 
experimentat. 

de ce să aleg învățământul profesional 
în sistem dual pentru copilul meu?



+ Prioritate la angajare după finalizarea școlii profesionale;

+ Procesul de învățare se întâmplă în bucătarii, restaurante 
și camerele de hotel și nu doar în laboratorul școlii;

+ Posibilitatea continuării studiilor (liceu-zi sau seral)  pentru obținerea 
diplomei de bacalaureat și ulterior studii superioare în orice domeniu;

de ce să aleg învățământul profesional 
în sistem dual pentru copilul meu?
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Bursă lunară de 400 lei (200 lei de la stat și 200 lei 
de la unitatea de practică), în condițiile reglementate 
prin contractele cadru și cele individuale;

Pe perioada practicii beneficiază de o masă/zi;

ce beneficii vei avea în
perioada de practică?

B
M



1. Înscriere în perioada: 12-16 iunie 2017 și 26-30 iunie 2017

2. susținerea probelor de admitere (interviu/proba practică) : 3-6 iulie 2017

3. Publicarea rezultatelor la avizierul Colegiul Tehnic Maria Baiulescu 
Brașov - 7 iulie

4. Publicarea rezultatelor finale la avizierul Colegiul Tehnic Maria 
Baiulescu Brașov - 13 iulie

ce trebuie să faci pentru a-ți înscrie copilul 
la această școală profesională (sistem dual)?



Documente necesare la însriere: 
 + Fișa de înscriere (eliberată de Școala gimnazială)
 + Fișa de opțiuni pentru învățământul dual (completată la  Colegiul 
Tehnic Maria Baiulescu Brașov str. Castelului nr 2. 500 014, 0268.412.854)

se ia în calcul: 
 + Media claselor V- Viii  (ponderea 14%)
 + Media la proba de evaluarea națională  (ponderea 56%)
 + Media la proba de admitere specifică de la Colegiul Tehnic 
”M.Baiulescu”  (ponderea 30%)

etapa 1
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Proba admitere se structurează astfel: 

 + un interviu  prin care se evaluează motivația elevului,  abilităţile de 
comunicare,  spiritul antreprenorial  şi iniţiativa;
 + o secvență practică prin care se evaluează abilitățile de lucru, 
capacitatea rezolvării de probleme, și de realizare a calculelor simple.

etapa 2
learn to practice
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rețeta am învățat-o pe băncile școlii profesionale la Colegiul M. Baiulescu
Ceea ce făceau pe atunci viitorii mei colegi în spatele ușilor închise din 
bucătarie mi s-a părut artă. Forfota, presiunea timpului și tu stând în fața 
ingredientelor – bucuria de a le alege, de a vedea zâmbetul clientului după 
ce a gustat din produsul finit. După absolvire, în urma unui stagiu de practică 
am intrat în echipa Kronwell Brașov Hotel. Gustul pentru meserie mi-a fost 
deschis de către un prieten care a avut nevoie de ajutor la o nuntă; de atunci 
îmbrac cu mândrie zilnic uniforma de chef.

alexandru Chibzui
bucătar Kronwell Brașov Hotel
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Vroiam sa fiu independentă, să mă pot întreține și să-mi ajut familia, 
dar pentru asta aveam nevoie de o meserie. Am ales sa fac școala 
profesională. La 17 ani eram angajată ca și cameristă. Cu fiecare zi 
am învățat să devin tot mai bună.Astăzi fac liceul la seral, pentru a 
putea fi guvernantă. Aș alege oricând aceiași cale.

Dana linguraru
cameristă Kolping Hotel
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cool recap
#QUIZ


