
 

 Stimate domnule/Stimată doamnă, 

Vă prezentăm oferta educațională a Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna din județul Constanța. 

Pentru anul școlar 2018-2019, sunt aprobate următoarele specializări pentru absolvenții clasei a VIII-a:  

I. Clasa a IX-a – învățământ LICEAL/ 4 ani/ zi/ se definitivează cu examen de CERTIFICARE PROFESIONALĂ și 

DIPLOMĂ de BACALAUREAT 

1. 14 locuri – TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE/ cod 194 

2. 14 locuri – TEHNICIAN ÎN TURISM/ cod 194 

3. 28 locuri – TEHNICIAN ELECTROMECANIC/ cod 193 

II. Clasa a IX-a – învățământ PROFESIONAL/ 3 ani/ se definitivează cu CERTIFICARE PROFESIONALĂ  

 elevii primesc lunar BURSĂ PROFESIONALĂ de 200  de lei 

1.  14 locuri – OSPĂTAR, CHELNER – VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE/ cod 599 

2.  14 locuri – FRIZER, COAFOR, MANICHIURIST, PEDICHIURIST/ cod 630. 

Înscrierea se face conform Calendarului de admitere: 

 Învățământ PROFESIONAL: 15, 18, 19 iunie 2018 

 Învățământ LICEAL: 29 iunie – 3 iulie 2018 

Programul școlar: 8.00 – 14.00 

Locația: Campus Școlar – Cumpăna, str. Iancu Jianu, nr. 1. 

Campusul Școlar este inaugurat în septembrie 2016, dotat cu bază materială nouă și modernă, care cuprinde: 

 corp școală:  cu 28 de săli de clasă, 2 laboratoare, cabinet de informatică, bibliotecă, 4 cabinete metodice) 

 corp ateliere: cu 4 laboratoare specializate pentru domeniul Turism și alimentație  

 bază sportivă: cu sală de sport, 2 terenuri de sport 

 cantină: cu capacitate de 600 de locuri 

 internat: cu capacitate de 120 de locuri, cu capacitate de 3 locuri/cameră și baie proprie, cu acces la internet, 

calbu-TV și sală de studiu 

 corp de garsoniere: 15 garsoniere pentru cadre didactice 

 monitorizare video permanentă și pază specializată. 

Pentru specializarea Tehnician electromecanic, procesul instructiv-educativ este asigurat de profesori calificați, 

titulari ai liceului, în parteneriat cu cadre didactice universitare de specialitate ale Universității Maritime din Constanța, 

conform Protocolului de colaborare încheiat. 

Universitatea Maritimă din Constanța oferă oportunitatea de a realiza stagiile de pregătire practică în 
laboratoarele si simulatoarele proprii, dar și în baza de pregătire practică din șantierele navale din județ, asigură 
transportul elevilor la orele de pregătire în specialitate (teoretice și practice), pregătire suplimentară gratuită la disciplinele 
matematică și fizică pentru examenele de Bacalaureat și de admitere în învățământul universitar. 

 
Oferim elevilor noștri posibilități de cazare și masă, în internatul și cantina liceului, din incinta campusului școlar, 

la prețul de 100 lei/lună pentru cazare și 20 lei/zi pentru masă.  
 
Pentru a obține orice informație legată de oferta educațională a liceului, vă învităm la secretariatul școlii, de LUNI 

până VINERI, interval orar 8.00-16.00 (Șos. Constanței, nr. 136, Cumpăna) sau la nr. de telefon 0241 739 007. 
Ne dorim un parteneriat educațional care să sprijine formarea profesională a elevilor noștri pentru un viitor 

european! 
 
Cu stimă,  
Prof. Nuțu Monica Oana 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE DUMITRESCU”CUMPĂNA 

An înfiinţare: 2016, Program cursuri: 1 singur 

schimb (8.00—15.00)   

 28 săli de clasă 

 3 laboratoare (Informatică, Chimie-Fizică, Biologie) 

 4 cabinete şcolare  

 4 ateliere şcoală (Alimentație, Tehnica servirii, 

Recepție și cameră de hotel, Firmă de exercițiu) 

 120 locuri de cazare 

 cantină proprie cu 600 de locuri la sala de mese 

 sală de sport  

 2 terenuri de sport     

 15 garsoniere  pentru cadre didactice 

CONTACT: Telefon: 0241 739 007, E-mail: Ltehnnd_cumpana@yahoo.com 

CAMPUS ŞCOLAR CUMPĂNA, Str. Iancu Jianu, nr. 1, Cumpăna, jud. Constanța 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 

 Domeniul de pregătire:  

ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 

  

 

 

Calificarea:  

FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-

PEDICHIURIST 

  

Durata studiilor: 3 ani - cursuri de zi 

  

Oportunităţi:  

 
 
 

+ Garanția unui loc de muncă după 
absolvire, pentru că școala este organizată 
la cerere de angajator în baza unui 
contract de școlarizare  
+ Bursă profesională de 200 de lei pe lună 

pe durata şcolarizării 
+ Angajare pe piaţa muncii atât în ţară cât  
şi în statele membre UE, în unități de 
alimentație publică sau pe vase de croazieră 
+ Angajare pe durată determinată, pe 
parcursul vacanţelor, după încheierea 
stagiului de practică 
+ În urma finalizării programului de 
pregătire prin învăţământ  
profesional de 3 ani dobândeşti certificatul 
de absolvire a învăţământului obligatoriu, 
certificat care îţi permite să continui studiile 
în învăţământul liceal, din clasa a XI–a, la zi 
sau seral, într-o calificare de nivel 4,  
Coafor stilist. 

 

 

 

Domeniul de pregătire:  

TURISM ŞI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  

  

 

Calificările:  

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 

 

Durata studiilor: 3 ani - cursuri de zi 

  

 

Oportunităţi:  
 

+ Garanția unui loc de muncă după 

absolvire, pentru că școala este 

organizată la cerere de angajator în baza 

unui contract de școlarizare  

+ Bursă profesională de 200 de lei pe lună 

pe durata şcolarizării 

+ Angajare pe piaţa muncii atât în ţară cât 

şi în statele membre UE, în unități de 

alimentație publică sau pe vase de croazieră 

+ Angajare pe durată determinată, pe 

parcursul vacanţelor, după încheierea 

stagiului de practică 

+ În urma finalizării programului de 

pregătire prin învăţământ profesional de 3 

ani dobândeşti certificatul de absolvire a  

învăţământului obligatoriu, certificat care  

îţi permite să continui studiile în 

învăţământul liceal, din clasa a XI–a, la zi sau 

seral, într-o calificare de nivel 4,  

Tehnician în gastronomie sau  

Organizator banqueting. 



OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE 4 ANI, CURSURI DE ZI, FILIERĂ TEHNOLOGICĂ  

  
 

 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  

TEHNICIAN IN TURISM 

  
Meseria de tehnician în turism exclude rutina, 

impunând informarea continuă și perfecționarea 
profesională permanentă.  

 La sfârșitul școlarizării, absolvenții se pot 

încadra în unul dintre următoarele locuri de muncă: 
agent de turism, lucrător hotelier, lucrător la birouri de 

informații, centre de informare și documentare 
turistică în țară și străinătate. 

  

 

FACILITĂŢI: 
 

-Transportul gratuit la şcoală şi retur 

-Cazare în căminul liceului la preţuri modice 

-Condiţii optime pentru învăţătură şi performanţă 

-Calificările obţinute în şcoală sunt recunoscute în 

toate ţările Uniunii Europene 

-Pregătire practică la agenţi economici de prestigiu 

internaţional  

 
 

 

 

 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  

TEHNICIAN  ÎN GASTRONOMIE 

  
DESCRIEREA OCUPAȚIEI: 

-Identifică oportunităţile de 
piaţă 

-Realizează oferte de mărfuri 

conform nevoilor şi cerinţelor 
consumatorilor 

-Identifică cele mai bune 
surse de finanţare pentru 

desfăşurarea activităţii 
-Utilizează bilanţul contabil 

pentru informarea, analiza şi 

previzionarea activităţilor prin 
calculul principalilor indicatori 

economic financiari 
-Amenajeaza spaţiile de producție culinară și de 

patiserie – cofetărie 

-Organizează producția culinară, promovează 
tehnologii și preparate noi, promovează şi organizează 

producția culinară, de patiserie/ cofetărie 
-Aplică sisteme europene de asigurarea calităţii în 

alimentaţie 

-Se ocupă cu organizarea cateringului 
  

OPORTUNITĂŢI: 
-Angajarea pe piața muncii, la 

societăţile partenere, în una 
din ocupațiile: tehnolog 

alimentatie publică, inspector 

calitate producţie culinară, 
bucătar şef  

-Alte ocupatii din domeniu, de 
nivel inferior sau de acelaşi 

nivel, în funcţie de decizia 

angajatorului   
-Poţi să-ți deschizi propia afacere 

-Continuarea studiilor în învăţământul postliceal sau 
universitar.   

 

 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

TEHNICIAN ELECTROMECANIC 

  
DESCRIEREA OCUPAȚIEI: 

-Este capabil să îndepli-
nească sarcini cu caracter 

tehnic de montaj, punere în 

funcţiune, întreţinere şi 
reparare a instalaţiilor 

electromecanice 
-Testează prototipurile, con-

cepe şi realizează scheme 
de montaj ale instalaţiilor 

-Contribuie la estimarea 

cantităţilor şi costurilor 
materiale, la estimarea 

forţei de muncă necesare 
-Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine 

sistemele electromecanice în vederea funcţionării 

conform specificaţiilor şi reglementărilor  
  

OPORTUNITĂŢI: 
 

      Angajarea pe piața 

muncii, la societăţile 
partenere, în una din 

ocupațiile: tehnician elec-
tromecanic, tehnician ener-

getician/ electrician, tehnician 
mentenanţă, electromecanică- 

automatică, echipamente in-

dustriale, tehnician mașini și 
utillaje, mașinist la instalații 

de turbine hidraulice  
 

Absolventul poate continua 

studiile în învăţământ universitar în cadrul 
UNIVERSITĂŢII MARITIME CONSTANŢA  

  
 


