
Școala Profesională de Cooperație  
Botoșani



Școala Profesională de Cooperatie Botoşani
funcționează în baza OMECT nr.3218/13.02.2008 privind  
Acreditarea unității de invatamant preuniversitar particular  
pentru urmatoarele domenii şi calificări:
- Domeniul: Turism si alimentație, Calificarea profesională:
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație și Bucătar
- Domeniul : Estetica și igiena corpului omenesc, Calificarea  
profesională: Frizer- coafor- manichiurist - pedichiurist



SALON INSTRUIRE OSPĂTARI

Baza materială



FRIZERIE COAFURĂ

MANICHIURĂ PEDICHIURĂ

Baza materială



LABORATOR GASTRONOMIE

Baza materială



SALĂ DE GIMNASTICĂ



PROIECTE DERULATE
Programul Phare 2000 – Coeziune economică şi socială,

CFP/2001, Dezvoltarea resurselor umane în contextul  
restructurării industriale, cu titlul „Perpetuarea

obiceiurilor şi tradiţiilor moldoveneşti în fabricarea  
produselor de panificaţie”



Programul Phare 2003, Coeziune Economică şi Socială,  
Dezvoltare Resurselor Umane, Măsuri Active pe Piaţa Muncii,  
cu titlul „Facilitarea accesului şomerilor pe piaţa muncii în  
domeniul – Estetica şi igiena corpului omenesc”

Scopul proiectului -formarea profesională  
în meseria de „Frizer–coafor–manichiurist
–pedichiurist”, îndrumarea şi informarea  
unui grup de şomeri pentru facilitarea
accesului pe piaţa muncii şi pentru a  
deveni potenţiali antreprenori.



2005 – 2007 - Program al Agenţiei Japoneze pentru Cooperare  
Internaţională (JICA)
- un voluntar japonez, Yoshitomo Nagamine,  
pe parcursul a doi ani, a iniţiat elevii din  
domeniul turism şi alimentaţie în tainele  
bucătăriei japoneze şi internaţionale.



Proiect SES (Senior Experten Service) Germania
- experţi seniori din domeniul turism şi alimentaţie, d-na Monika Suhl, dl.  

Manfred Rothweiller şi din domeniul estetica şi igiena corpului omenesc,
d-na Ursula Schwede, contribuie la educarea şi instruirea elevilor din aceste
domenii.



2011 - 2012–Programul Operaţional Comun
Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013  

SCHIMBURI EDUCAŢIONALE  
TRANSFRONTALIERE ÎN DOMENIUL  
PROFESIONAL

Obiectivul general: Stimularea cooperării cu caracter educativ întrecomunităţile  
vecine, prin activităţi de interes comun şi schimburi educaţionale pentru promovarea

valorilor din spaţiul european.

Proiectul prin scopul propus doreşte să ofere soluţii pentru beneficiarii ţintăprin:
- schimburi de informaţii şi transfer de cunoştinţe;
- schimburi între profesori, formatori şi elevi;

- iniţiative de dezvoltare a cursurilor comune şi iniţiative curriculare comune;

- acţiuni dedicate atât domeniului privind educaţia tinerilor cât şi pentrueducaţia
adulţilor.



SCHIMBURI EDUCAŢIONALE TRANSFRONTALIERE ÎN
DOMENIUL PROFESIONAL

SALĂ SEMINAR



SCHIMBURI EDUCAŢIONALE TRANSFRONTALIERE  
ÎN DOMENIUL PROFESIONAL

EXPOZIȚII CULINARE

BOTOȘANI - ROMÂNIA GLODENI – REP. MOLDOVA



2020 - “Cooperare transfrontalieră privind  
sprijinirea si dezvoltarea aptitudinilor  

antreprenoriale ale tinerilor.”
Finantator: „Programul Operational Comun Romania – Republica  
Moldova 2016-2020” al Uniunii Europene

Obiectivul general
Proiectul contribuie la creșterea dezvoltării economice și la

îmbunătățirea calității vieții oamenilor din zona transfrontalieră  
Romaina – Republica Moldova prin dezvoltarea de reţele și
colaborarea în domeniul formării și dezvoltării aptitudinilor

antreprenoriale ale tinerilor.



Practica la agenții economici



Practica la agenții economici



DESPRE VIITOR...

Promovarea imaginii şcolii la nivel local,
regional, naţional şi internaţional; dezvoltarea bazei materiale şi  
atragerea de resurse financiare;

Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea  
continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de  
nevoile identificate.

Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi social pentru  
formarea profesională în scopul ameliorării inserţiei socio-
profesionale a absolvenţilor.



DATE DE CONTACT

Școala Profesională de Cooperaţie
Botoşani

Adresa: Str. Calea Naţională, nr.123, Botoşani  
judeţul Botoşani – Romania
Tel: (+)40 231 513982
Fax: (+)40 231 513982 , fax: (+)40 231 516632
www.scoop.ro
E-mail: scoop@scoop.ro

http://www.scoop.ro/
mailto:scoop@scoop.ro


Plan de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul Calificare
Forma de

învățământ

Nr.  
clase /  

Nr.  
elevi

Turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

zi 2/48

Bucătar zi 1/24

Estetica și igiena
corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist

zi 1/24


