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Centru de testare acreditată 

 
Anul școlar 2020-2021 
PLAN DE ȘCOLARIZARE 

Clasele de a IX-a de liceu  
Limba de predare maghiară 

- Tehnician în activități economice (28 de locuri) 
- Tehnician în activități de comerț (28 de locuri) 
– Tehnician în turism (28 de locuri)  
 *Limba modernă studiu intensiv 
 

LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ 

- Tehnician în activități economice (14 de locuri) 
- Tehnician în administrație (14 de locuri) 
 

Clasele de a IX-a școală profesională 
Limba de predare maghiară 

- Lucrător hotelier (14 de locuri) 
- Frizer,coafor,manichiurist, pedichiurist (14 de 
locuri) 
 
- Bucătar (14 de locuri) 
- Ospătar (14 de locuri) 
 
LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ 
 
- Bucătar (14 de locuri) 
- Ospătar (14 de locuri) 
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