
     

Şcoala Profesională Specială Bistriţa este 

situată în vecinătatea Mânăstirii Bistriţa, 

comuna Costesti, judetul Valcea la poalele 

muntilor Capatanii, beneficiază de un mediu 

curat şi nepoluat, intr-un climat sănătos şi sigur 

pentru elevii noştri. 

Misiunea școlii: 

 SPS Bistriţa oferă elevilor servicii pe baza 

principiului maximei flexibilități și toleranțe. 

 .Școala oferă elevilor posibilitatea de a 

învăța în funcție de ritm, capacitate și nevoi 

proprii. 

 Școala promovează calitatea, 

responsabilitatea, încrederea în sine, toleranța și 

respectul potrivit personalității 

fiecărui elev. 

 Stimulează în rândul 

absolvenților o atitudine 

activă în raport cu piața 

muncii. 

 

OFERTA NOASTRĂ 

ŞCOALA PROFESIONALĂ          

SPECIALĂ BISTRIŢA 

 Domeniul Mecanic: 

- calificarea: lăcătuș-construcții 

metalice și utilaj tehnologic (1 clasa=12  

locuri); 

  Domeniul Construcții și Lucrări  

Publice: 

- calificarea: zugrav-vopsitor-ipsosar-

tapetar       -    (1 clasa = 12  locuri    

  Domeniul Turism și Alimentație: 

 - calificarea: bucătar -(1 clasă= 12 lo-

curi); 

 - calificarea: ospatar- (1 clasa= 12 lo-

curi) 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ Condiții de înscriere: 

Absolvenții a 8 clase  cu sau fără evaluare naţiona-

lă, dar şi cei care nu au  8 clase finalizate  şi vârsta 

mai mare cu 3 ani decât vârsta clasei a VIII a ; 

Acte necesare la dosarul pentru obţinerea       Cer-

tificatului   de  orientare şcolară şi profesională 

Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orien-

tare şcolară şi profesională; 

Copie a certificatului de naştere al copilului sau  

a actului  de identitate; 

Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/ 

reprezentantului legal; 

Ancheta   socială: 

Fişa  medicală sintetică ; 

Certificatul medical tip A5; 

Fişa de evaluare psihologică; 

Fişa psihopedagogică; 

Copie a foii matricole/adeverință  care atestă  

înscrierea copilului în unitatea de învăţământ; 

Copie a ultimului certificat de orientare şcolară 

şi profesională, la reorientare;   

Cerere semnată de părinţi/reprezentantul legal 

împreună  cu documentele menţionate se depun 

la CJRAE Vâlcea împreună cu toate documen-

tele menţionate, în vederea obţinerii Certificatu-

lui de orientare şcolară şi profesională sau pot fi 

depuse de unitatea de învăţământ în condiţiile 

obţinerii  acordului în scris al părinţi-

lor/reprezentantului legal. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să tele-

fonați sau să veniți la serviciul secretariat al șco-

lii, zilnic între orele 7– 15/ tel:0250.863361. 



DIRECTOR,  

PROF. DR. DICU SEVASTIA 

 

Costești-Vâlcea 

Tel/Fax-0250 863361 

E-mail: sc_bistrita@yahoo.com 

Site:www.scoala-bistrita-costesti.ro 
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Toţi elevii şcolii beneficiază conform 

Legii Educaţiei 1/ 2011  art.51 alin. 

2, si HG 1251/2005de gratuităţi: 

 Cazare in internatul şcolii; 

 Servirea mesei în cantina şcolii 
sau alocaţie de hrană  pentru ex-
terni; 

 Alocaţie  pentru rechizite şcolare, 
cazarmament, încalţăminte şi îm-
brăcăminte conf.Hotărâre nr-
.564/2017; 

 Transport săptămânal  (din fami-
lie la  şcoală şi de la şcoală acasă) 
sau decontare cheltuieli de navetă 
pentru externi. 

TOŢI ELEVII ÎNSCRIŞI LA 
Ş CO AL A PRO FE S I O NAL Ă 
BENEFICIAZĂ DE BURSA PRO-
FESIONALĂ—200 LEI 

 INDIFERENT DE VENIT 

 

 

AVANTAJE 


