LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE DUMITRESCU”CUMPĂNA
An înfiinţare: 2016, Program cursuri: 1 singur
schimb (8.00—15.00)
 24 săli de clasă dotate cu calculator și

videoproiector
6 laboratoare (Informatică, Chimie, Fizică,
Biologie)
 6 cabinete şcolare (Psiholog școlar, Științe, Socioumane, Limba română, Limbi străine,
Matematică, Educație artistică)
 5 ateliere şcoală (Alimentație, Tehnica servirii,
Recepție și cameră de hotel, Firmă de exercițiu,
Estetică)
 120 locuri de cazare
 cantină proprie cu 120 locuri la sala de mese
 sală de sport cu 4 vestiare
 4 terenuri de sport
 15 garsoniere
CONTACT: Telefon: 0241 739 007, E-mail: ltehnnd_cumpana@yahoo.com
CAMPUS ŞCOLAR CUMPĂNA, Str. Iancu Jianu, nr. 1, Cumpăna
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021, ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
Domeniul de pregătire: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Calificarea:

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE
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

Domeniul de pregătire: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
Calificarea: FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
Durata studiilor: 3 ani - cursuri de zi
Oportunităţi:




Bursă profesională de 200 de lei pe lună pe durata școlarizării



Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică



Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.





Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.

Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.





Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.

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, întro calificare de nivel 4, Tehnician în gastronomie sau organizator



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.

Angajare pe piața muncii atât în țară cât și în statele membre UE,
în unități de alimentație publică sau pe vase de croazieră

+ 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 școlarizării
 Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021, ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
Domeniul de pregătire: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Calificarea:
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE
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 școlarizării



Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică



Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.



Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.



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, întro calificare de nivel 4, Tehnician în gastronomie sau organizator
banqueting.

Angajare pe piața muncii atât în țară cât și în statele membre UE,
în unități de alimentație publică sau pe vase de croazieră

Domeniul de pregătire: ESTETICA ȘI 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 școlarizării
 Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică



Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.



Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.



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.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2029 - 2021, ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
Domeniul de pregătire: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Calificarea:
OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE
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

Domeniul de pregătire: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
Calificarea: FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
Durata studiilor: 3 ani - cursuri de zi
Oportunităţi:




Bursă profesională de 200 de lei pe lună pe durata școlarizării



Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică



Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.





Angajare rapidă, datorită facilităţilor fiscale de care beneficiază
agenţi economici care integrează profesional tineri absolvenţi.

Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.





Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai
rapida a unui loc de muncă şi a unui salariu mai devreme fata de
colegii, care optează pentru parcurs liceal.

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, întro calificare de nivel 4, Tehnician în gastronomie sau organizator
banqueting.



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.

Angajare pe piața muncii atât în țară cât și în statele membre UE,
în unități de alimentație publică sau pe vase de croazieră

+ 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 școlarizării
 Angajare pe durată determinată, pe parcursul vacanţelor, după
încheierea stagiului de practică

