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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 
 AN  ŞCOLAR  2021 - 2022 

LICEU ZI - 2 clase 
Profil: Servicii / Domeniu: Comerţ (cod fişă înscriere 158) 
Specializare: Tehnician în activități de comerţ: 1 clasă - 24 locuri 
Profil: R.N.P.M. / Domeniu: Agricultură (cod fişă înscriere 157) 
Specializare: Tehnician veterinar: 1 clasă - 24 locuri 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - 1 clasă 
Profil: Servicii/Domeniu: Turism și alimentație(cod fişă înscriere 599) 
Specializare: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație: 
1 clasă - 24 locuri 

LICEU SERAL (clasa a XI-a) - 1 clasă 
Profil: R.N.P.M. / Domeniu: Agricultură  
Specializare: Tehnician în agroturism: 1 clasă - 28 locuri 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ - 1 clasă 
Profil: Servicii / Domeniu: Comerț 
Specializare: Asistent manager: 1 clasă - 28 locuri 

GIMNAZIU - 1 clasă 
Anul I Învăţământ SECUNDAR INFERIOR din cadrul programului 
„A DOUA ŞANSĂ” : 1 clasă - 15 locuri 

 

 



 
LICEU - Clasa a IX-a zi / 1 clasă 

Profil: SERVICII / Domeniul: COMERŢ 
Specializarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ 

 
 
Lista unităţilor de competenţe rezultate în urma învăţării: 

 
 organizarea activităţii 

unităţilor economice; 
 utilizarea metodelor, 

procedeelor și principiilor 
contabilităţii; 

 analizarea tehnicilor 
comerciale; 

 etică şi comunicare 
profesională; 

 aplicarea tehnicilor de 
negociere; 

 identificarea 
caracteristicilor produselor; 

 identifică cele mai bune 
surse de finanţare pentru   
desfăşurarea activităţii. 

 
Agenţi economici parteneri: 
 
S.C. PEPCO S.A.,  
S.C. INTERTOY ZONE S.R.L, S.C. 
DIMA S.R.L., SUPERMARKET 
ANDREEA, AIDA MARKET,  
M&C FASHION STORE,  

  



 
LICEU - Clasa a IX-a zi / 1 clasă 

Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului / 
Domeniul: AGRICULTURĂ / Specializarea: TEHNICIAN VETERINAR 

 
Lista unităţilor de competenţe rezultate în urma învăţării: 

 
 realizarea activităţilor 

unităţii agricole în relaţia 
cu piaţa; 

 utilizarea maşinilor agricole 
şi zootehnice; 

 analizarea părţilor 
anatomice şi fiziologia 
animalelor; 

 prepararea şi administrarea medicamentelor la animale; 
 examinarea şi 

tratarea bolilor la 
animale; 

 expertizarea sanitar-
veterinară a cărnii şi 
produselor de 
origine animală; 

 conducerea 
tractorului şi auto; 

 
 
Agenţi economici parteneri: 
  

Ferma Didactică Noapteş,  
Oficiul Medical Veterinar Dr. Radu S.R.L., 
C.M.V. Dr. Baghiu Dănuţ, 
C.M.V. Dr. Preda Mădălin,  
S.C. Byo Vet Farm Internaţional S.R.L. 
 



 
ŞCOALA PROFESIONALĂ - Clasa a IX-a zi / 1 clasă 

Profil: SERVICII / Domeniul: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ   
Specializarea: OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE 

 
 Lista unităţilor de competenţe rezultate în urma învăţării: 

 
 organizarea activităţii în unităţile de primire 

turistică; 
 realizarea proceselor de bază în alimentaţie; 
 pregătirea sortimentului de preparate şi 

băuturi; 
 utilizarea sistemului de servire în restauraţie; 

 
 aplicarea principiilor calităţii în 

gastronomie; 
 promovarea producţiei gastronomice; 
 asigurarea calităţii în turism şi 

alimentaţie; 
 
 

Agenţi economici parteneri:  
 

S.C. POSADA S.A., 
S.C. ARCO FINE FOOD S.R.L., 
S.C. UNO IMPEX S.R.L.,  
S.C. REBI-CLAU-MAR S.R.L., 
S.C. MATRIX S.A., S.C. REBECA S.A. 
 

Elevii Şcolii Profesionale beneficiază de următoarele avantaje: 
 susţinerea financiară - 200 lei / lună; 
 efectuarea practicii la agenţi economici de prestigiu din municipiu; 
 atestatul de certificare profesională, nivel 3, recunoscut în ţară şi în U.E.; 
 alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică (posibilitatea de a lucra în week-

end sau în timpul vacanţelor, de a fi angajat după absolvirea şcolii profesionale, 
recompense băneşti acordate de agentul economic partener în situaţiile în care elevul se 
remarcă în activitatea de practică). 

  



 
LICEU - Clasa a XI-a seral / 1 clasă 

Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului /  
Domeniul: AGRICULTURĂ / Specializarea: TEHNICIAN ÎN AGROTURISM 

 
Lista unităţilor de competenţe rezultate în urma învăţării: 

 
 realizarea activităţilor unităţii agricole în relaţia cu piaţa; 
 administrarea unităţii agricole; 
 utilizarea maşinilor agricole şi 

zootehnice; 
 organizarea serviciilor în pensiunea 

turistică rurală şi agroturistică; 
 conservarea mediului înconjurător; 
 organizarea lucrărilor de mecanizare din 

exploataţia agricolă. 
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ - ANUL I / 1 clasă 

Profil: SERVICII / Domeniul: COMERŢ /  
Specializarea: ASISTENT MANAGER 

 
Lista unităţilor de competenţe rezultate în urma învăţării: 

 

 coordonează corespondenţa cu 
partenerii de afaceri ai unităţii; 

 coordonează contractele de afaceri; 
 gestionează resursa umană; 
 administrează documentaţia, 

planifică activităţile proprii şi ale 
personalului din subordine; 

 analizează deciziile ce trebuie luate privind activitatea din 
subordine în vederea optimizării acesteia; 

 identifică modalităţile de aplicare a managementului calităţii şi 
proiectelor 



 
ANUL I - ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR  
din cadrul programului „A DOUA ŞANSĂ”  / 1 clasă 

 
 

Acest program are drept scop 
sprijinirea persoanelor cu vârsta de 
peste 14 ani, care nu au finalizat 
învăţământul gimnazial,astfel încât 
aceştia să îşi poată completa şi 
finaliza educaţia de bază din cadrul 
învăţământului obligatoriu, precum 
şi pregătirea pentru obţinerea unei 
calificări profesionale într-un 
anumit domeniu. 

 

PROIECT DERULAT PENTRU FINALIZAREA 

 ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU DE 10 CLASE 
 

Învăţarea se face în grupuri 
mici (8-15 elevi în fiecare clasă), 
cursurile desfăşurându-se în funcţie 
de programul cursanţilor şi al cadrelor 
didactice. Sunt planificate ore pentru 
consultaţii individuale la dispoziţia 
elevilor. Programul de pregătire se 
aplică pentru educaţia de bază, 
începând cu anul I şi, pentru 
pregătirea profesională corespunzătoare domeniilor de pregătire 
de bază, respectiv domeniilor de pregătire generale, începând cu 
anul II din program. 

Absolvenţii Programului A doua şansă pot urma studiile în 
învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului - clasele 
XI, XII, XIII) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în 
urma cărora obţin un Certificat de calificare profesională nivel 3. 

 



 
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” (1920-2021) 

 

De la întâia şi modesta Şcoală de 
Grădinărie, Pomicultură şi Sericicultură 
„Regina Elisabeta” inaugurată în 1920 şi 
până la actualul Liceu Tehnologic 
„Constantin Dobrescu”, s-a străbătut un drum 
lung, aspru, uneori istovitor, dar niciodată 
abandonat, instituţia noastră s-a adaptat la 
cerinţele impuse de piaţa muncii, precum şi 
la regresia demografică, păstrând domeniul 
agricol adaptat la specializări noi cu căutare 
pe piaţa muncii (veterinar, agroturism) 
îmbinate cu domenii conexe agriculturii (industrie alimentară, economic) şi 
altele noi cerute pe plan local (comerţ, turism şi alimentaţie publică).  

 

O școală centenară de tradiție care vă oferă: 
 

 Specializări căutate pe piaţa muncii; 
 Instruire teoretică şi practică realizată de cadre didactice bine pregătite, 

dedicate procesului instructiv-educativ; 
 Laborator zoo-veterinar, Laborator industrie alimentară, parc de tractoare 

şi maşini agricole în cadrul Fermei Didactice – Noapteş, în suprafaţă de 
17,5 ha  

 Stagii de practică la agenţi economici de renume de pe plan local pentru 
toate specializările; 

 Pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat, olimpiade şi 
concursuri şcolare; 

 Posibilitatea cazării elevilor (fete şi băieţi) la internatul şcolii modernizat şi 
a servirii mesei la cantină; 

 Asistenţă medicală gratuită prin intermediul cabinetului medical; 
 Proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, naţionale şi internaţionale, 

activităţi distractive, excursii, voluntariat; 
 Competiţii sportive: echipă de fotbal, handbal; 
 Teren de sport şi sală de sport; 
 Securitate permanentă în incinta şcolii; 
 Dispunem de o puternică şi modernă bază didactico-materială capabilă să 

asigure realizarea unei formări profesionale adaptate la cerinţele unei 
societăţi democratice, ale unei economii de piaţă, în concordanţă cu 
evoluţia pieţei forţei de muncă din ROMÂNIA. 
 

Vă așteptăm cu drag! 


