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COLEGIUL  ECONOMIC 

"VIRGIL  MADGEARU" 

MISIUNEA:  

Pregătirea unor absolvenţi competenţi profesional, 

motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid 

cerinţelor unei societăţi moderne, în calitatea lor de 

producători activi, consumatori avizaţi, investitori 

prudenţi, cetăţeni responsabili. 

 
AMPLASARE : 

Cartier Dunărea, lângă piaţa Micro 19 şi Aleea 
Comerţului. 
Şcoala este situată 
într-o zonă comercială, 
intens populată, fapt 
ce asigură un grad 
sporit de securitate 
elevilor. 
 
Strada Strungarilor, Nr. 
31, Telefon:  
0236 446248 
virgilmadgearu@yahoo.com 
www.cevmg.ro  
https://www.facebook.com/cevmg 
 

FACILITĂŢI DE TRANSPORT 
 
Autobuz/troleibuz/tramvai: 7, 10, 17, 23, 27, 28, 29, 
30, 31, 38, 39, 41, 102 
 

PROIECTE EUROPENE 
1.Acreditarea CEVM pentru participarea la 
mobilități Erasmus VET pentru perioada 2020-2025 
 
2. KA1 Erasmus+ VET (2019-2021), 2019-1-RO01-
KA102-061757, cu titlul  „Pregătire practică în 
Europa, o șansă pentru viitorul meu” 
 
3. KA2 Erasmus+Edu Sc (2020-2022), 2020-1-
RO01-KA201-080014, cu titlul „4TEEN-Writing, 
Acting and Playing” 
 
4. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
cu titlul „PRACTIC-Pregătire Practică adaptată 
pieței muncii”, în care liceul nostru este instituție 
parteneră 
 
5. Proiectul PULCHRA, finanțat prin programul 
european Horizon 2020, cu titlul „Dezvoltarea de 
centre comunitare de învățare urbană parcipativă 
prin cercetare și activare” are ca temă de cercetare 
în CEVM „Studiul variației parametrilor fizico-
chimici ai apei Dunării în zona municipiului 
Galați. Stabilirea calității apei prin intermediul 
indicilor de calitate” 

 

6. Proiect interdisciplinar francofon “De la 

învăţământul bilingv către filierele universitare 

francofone”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Colectivul de cadre didactice şi elevi din colegiul 
nostru doresc să se dezvolte instituţional în scopul 
integrării europene a şcolii româneşti, pentru a oferi 
şanse egale tuturor elevilor. 

 
 

CERTIFICAT DE COMPETENTE PROFESIONALE 

Absolvenţii de liceu primesc certificate de 
competențe profesionale pentru următoarele 
meserii: 

 tehnician în activităţi economice; 

 tehnician în activități economice – intensiv engleză; 

 tehnician în administraţie; 

 tehnician în comerţ; 

 tehnician în turism bilingv franceză; 

 tehnician în gastronomie; 

 bucătar/ospătar; 

 asistent de gestiune 
Absolvenții de la profilul turism-bilingv, primesc 

Diploma de Bacalaureat cu menţiunea specială 
„Secţie bilingvă francofonă”. 

 
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 Târgul firmelor de exerciţiu Tânărul antreprenor; 

 Teatru școlar Trupele: Contrast, Ectors, D’ale 

comediei, Videohappening; 

 Teatru francofon Trupa Fanado; 

 Teatru anglofon  Trupele: Rainbow, ReAct; 

 Club de dezbatere CEDA; 

 Club foto Blitz; 

 Trupa de dans FearleSS ; 

 Formații sportive: fotbal băieți, baschet băieți. 

 

 



 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

ÎN LICEU VEI ÎNVĂȚA: 

 Să ai încredere în tine şi să încerci mereu să te 
autodepăşeşti. 

 Să înveţi să îţi cunoşti propria valoare. 

 Să-ţi rezolvi singur problemele de viaţă. 

 Să-ţi planifici sarcinile şi să le duci Ia îndeplinire. 

 Să înveţi să te protejezi singur. 

 Să îţi planifici singur propriile clipe de intimitate, 
atunci când vei decide. 

 
MĂRTURII ALE ABSOLVENȚILOR NOȘTRI  

 Marian, Promoția 2014, Consultant HR, antreprenor:  

 

 Mihaela, Promoția 2016, inginer Damen:  

 
 

 Georgiana Loredana, Promoția 2011, ofițer poliție:  

 
 

 Alexandru, Promoția 2010, medic: 

 
 

 

 

 

 

PROFESORII TE ÎNCURAJEAZĂ 

 Să obții performanța în domeniile care te 
pasionează. 

 Să-ți valorifici întregul potențial creator. 

 Să înveți prin exemple, alături de colegii de clasă. 

 Să dobândești o personalitate complexă, cu șanse 
reale de succes. 

 Să aplici noțiunile de marketing personal și 
profesional pe piața forței de muncă. 

 
OFERTA ŞCOLARĂ   2021-2022 

 

Liceu zi: clasa a IX-a – 10 clase 

Domeniul economic – 6 clase, calificări: 

 Tehnician în activități economice  3 clase 

 Tehnician în activități economice  

– intensiv engleză    1 clasă 

 Tehnician în administrație   2 clase 
Domeniul comerț – 2 clase:  

 Tehnician în activități de comerț 2 clase 
Domeniul turism - alimentație – 2 clase, calificări: 

 Tehnician în gastronomie  1 clasă 

 Tehnician în turism bilingv franceză  1 clasă 
Școală profesională – 1 clasă 

 Bucătar/Ospătar   1 clasă 
Școală postliceală – 1 clasă 

 Asistent de gestiune      1 clasă 

 

Ultima medie la admitere 2020-2021: 

 Specializarea Comerț:                         8.14 

 Specializarea Economic:                       7.87 

 Specializarea Turism și Alimentație:    7.78 

 Specializarea Turism și Alimentație Bilingv FR    7.56 

 
EVENIMENTE  

 

Cu prilejul aniversării Francofoniei în liceu am fost 
onorați de vizita Doamnei Laurence Auer, Ambasador 
al Franței în România. Implicare, entuziasm, emoții 
pentru elevii și profesorii din cadrul secției turism-
bilingv franceză! Absolvenții promoțiilor anterioare și 
elevii de la această specializare au conversat, în limba 
lui Molière, cu Doamna Ambasador și i-au prezentat 
firmele de exercițiu-agenții de turism și ofertele turistice 
promovate cu prilejul Sărbătorilor Pascale.             

 
 

  

 

 

http://www.cevmg.ro/site/images/liceu/articole/ambasador_2021.jpg


  

CALIFICĂRI- MESERII- COMPETENŢE 
 

NIVEL 4 
Tehnician în activităţi comerciale 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în activităţi de comerț vor obţine 
competenţe privind analiza pieţei, negocierea vânzării, 
protecţiei consumatorului, realizării unei oferte 
competitive şi promovării produselor prin reclamă şi 
publicitate. 

 

Organizator Banqueting 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
organizator banqueting vor desfăşura pe piaţa 
muncii activităţi privind organizarea serviciilor de 
protocol, planificarea activităţilor de servire în bar şi în 
restaurant şi realizarea unei decontări operative 
privind serviciile prestate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnician în gastronomie 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
tehnician în gastronomie vor obţine competenţe în 
domeniul organizării producţiei culinare, al realizării 
preparatelor cu specific naţional şi internaţional 
respectând drepturile clienţilor legate de protecţia 
consumatorilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tehnician în administraţie 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în administraţie vor dobândi competenţe 
privind activităţile de corespondenţă în administraţie şi 
secretariat, însuşirea şi aplicarea legislaţiei în 
administraţie şi realizarea activităţilor de birou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnician în turism 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
tehnician în turism vor obţine competenţe în 
organizarea agenţiei de turism negocierea şi 
argumentarea vânzării produselor şi serviciilor turistice 
şi realizarea unor analize de preţ competitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnician în activităţi economice 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în activităţi economice vor dobândi 
competenţe în analiza pieţii, în gestionarea resurselor 
umane şi financiare şi în evidenţa operativă şi 
contabilă. 
 



 

Colegiul de Industrie Alimentară 

„Elena Doamna” 
Str. Domnească, nr. 169, Galați 

 
 

Școală europeană cu tradiție în industria alimentară! 

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena 

Doamna” din Galați a fost înființat în anul 1966 când s-a 

numit Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară.  

 

În anul 1999 a primit numele de Grup Școlar de 

Industrie Alimentară „Elena Doamna”, iar în anul 2008 a 

devenit colegiu, cu denumirea actuală, purtând cu mândrie 

numele Elenei Cuza care împreună cu soțul ei, domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza, au pus bazele unui adevărat sistem 

de învățământ în România.  

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, 

școală europeanăîncepând cu anul 2007, își propune să 

ofere absolvenților o educație de calitate, pregătindu-i în 

domeniul industriei alimentare și serviciilor, în acord cu 

nevoile de schimbare ale societății.  

 

La îndeplinirea acestei misiuni contribuie baza materială 

din dotare și resursele umane de înalt profesionalism. 
 

 

 

 

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” dispune în prezent de următoarele dotări: 

 

1. Două corpuri de clădire: Corpul A cu 24 săli de clasă, Corpul B cu 16 săli de clasă 

2. Laboratoare de chimie (2), fizică (1), microbiologie (2), biochimie(2) 

3. Cabinete informatică (3) 

4. Ateliere pentru instruirea practică: 

- atelier pentru prelucrarea laptelui 

- atelier pentru prelucrarea cărnii 

- atelier de panificaţie 

- atelier produse de patiserie 

- atelier pentru prelucrarea legumelor și fructelor 

- microstație de obținere a berii 

- atelier de gastronomie 

 

5. Bibliotecă  cu peste 4 000  de volume 

6. Sală de sport 

7. Cămin cu 350 locuri, în care se găsește cabinet stomatologic și cabinet medical 

8. Cantină 

9. Centrale termice (2) 

 

 

 

Baza materială a școlii 

 



Calificări pentru care suntpregătițieleviiColegiului de Industrie Alimentară  

„Elena Doamna”, Galați 
 

 Liceu – zi 
 

 Domeniul – Industrie Alimentară 

Profil – Resurse naturale și protecția mediului 

Calificări: 

 Tehnician analize produse alimentare 

 Tehnician în industria alimentară 

 Tehnician în morărit, panificație și produse 

făinoase 

 Tehnician în prelucrarea produselor de origine 

animală 

 Tehnician în industria alimentară fermentativă și 

în prelucrarea legumelor și fructelor 

 Domeniul – Turism și alimentație 

Profil – Turism și alimentație 

Calificarea: 

 Tehnician în gastronomie 

 

 Liceu – seral 

 Domeniul – Industrie Alimentară 

Profil – Resurse naturale și protecția mediului 

Calificări: 

 Tehnician în industria alimentară 

 
 
 

 
 
 

 

 Școală profesională cu durata de trei ani                   
I. Domeniul – Industrie Alimentară 

Calificarea: 

 Brutar – patiser – preparator produse făinoase 

 Preparator produse din carne şi peşte              

 

Important ! 

În timpul liceului: 
- vei putea participa la numeroase proiecte 

internaționale; 

- vei putea fi pe podium la olimpiadele de profil 

industrie alimentară - faza națională; 

- vei desfășura permanent activități extracurriculare 

diverse; 

- vei avea rezultate deosebite la numeroase concursuri 

extrașcolare cu tematici diverse. 

La finalizarea liceului: 
- beneficiezi de certificate de atestare 

profesională recunoscute în Uniunea 

Europeană; 

- poți urma cursurile unei facultăți în orice 

profil; 

- ai șanse de angajare în meserii bine 

plătite, căutate și în străinătate. 

Invățământul profesional 
- bursă lunară în valoare de 200 lei; 
- certificat de atestare profesională recunoscut în Uniunea Europeană; 

- posibilitatea angajării de către partenerii de practică. 

 

                  Ziua porților deschise: 21 mai 2021 

 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” – 

MEREU O ECHIPĂ CÂȘTIGĂTOARE! 

TE AȘTEPTĂMȘI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI! 



Date de contact  



-laboratoare, ateliere și cabinete dotate conform cerințelor  
de pe piața muncii; 
-practică la cei mai buni specialiști din domeniul de calificare; 
-echipament de protecția muncii gratuit; 
-cazare și masă în căminul și cantina școlii; 
-activități educative și recreative; 
-consiliere psihologică și orientare în carieră; 
-ne ocupăm și de timpul tău liber prin activități si excursii; 

îți asigurăm un loc de muncă cu salariu atractiv la partenerii noștri economici:  

 

Alewijnse Marine, ATCR, Liberty Galați, Eekels, Acced Grup 



Descrierea specializărilor oferite de LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL DIMO” GALAŢI 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

Tehnician operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, 

punere în funcţiune, întreţinere şi depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic 

pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe 

utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni. 
 

Tehnician în instalaţii electrice 

Această calificare asigură formarea unor competenţe tehnice generale, specifice domeniului tehnic şi a 

competenţelor cheie necesare inserţiei pe piaţa muncii. Competenţele tehnice specializate permit 

absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă 

tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste 

instalaţii. Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice staţiilor şi posturilor de 

transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.  
 

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică asigură absolventului un nivel sporit de 

cunoştinţe teoretice in domeniu, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, 

atribiţii de coordonare şi supraveghere, de a executa lucrări de nivel inalt pe maşinile unelte cu comandă 

numerică, precum şi capacitatea de a întreţine şi regla, echipamentele, dispozitivele mecanice şi electrice 

din componenţa acestora. 
 

Tehnician multimedia execută activităţi care presupun: prelucrare şi îmbinarea de grafică, imagine, 

sunet, animaţie, secvenţe video utilizând tehnologiile digitale (sistemul multimedia) prin care se creează 

şi se redă conţinut interactiv, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul 

de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-şi 

responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a 

rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, 

încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. 
 

Atestat profesional obținut la absolvire: Certificat de calificare nivel 4, însoțit de un supliment 

descriptiv. 
 

Electrician exploatare joasă tensiune 

Această calificare asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit punerea în funcţiune, 

exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor şi maşinilor electrice din instalaţiile electrice de joasă 

tensiune, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de 

muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în 

echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul 

bine făcut. 
 

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 

Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit realizarea, montarea şi punerea în funcţiune 

a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice, exploatarea, întreţinerea 

şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând 

legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea 

incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea 

de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de 

corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. Absolventul 

acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra 

în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă 

competențe practice, de execuție. 

Atestat profesional obținut la absolvire: Certificat de calificare nivel 3, însoțit de un supliment 

descriptiv. 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Electric 
Calificare profesională: Tehnician electrician electronist auto  

                       48 locuri 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Mecanică 
Calificare profesională: Tehnician transporturi 

                       24 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Domeniul: Mecanică 
Calificare profesională: Mecanic auto                                    48 locuri        
Calificare profesională: Tinichigiu vopsitor auto               24 locuri 

 

 

 

 

 

DATE DE CONTACT: 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galaţi 

Str. Anghel Saligny, nr. 117 

Tel.: 0236 316 748, 0236 316 873 

Fax: 004 0236 316 862 

E-mail: cttvgalati@yahoo.com 

Site web: www.liceulautogl.ro  

Facebook: www.facebook.com/traianvuiagalati 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

 

 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galaţi te conduce pe drumul succesului! 

 

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

mailto:cttvgalati@yahoo.com
http://www.facebook.com/traianvuiagalati


10 MOTIVE PENTRU A FI CU NOI ! 

 

1. Cadre didactice dinamice cu experiență 

profesională.  

2. Bază materială modernă (săli de clasă, 

cabinete, laboratoare, parc auto propriu, 

autodrom, cămin-internat, cantină, ateliere, 

sală de sport, teren de sport). 

3. Calificări solicitate pe piaţa muncii din 

ţară şi străinătate.  

4. Parteneri din diferite segmente ale 

comunităţii locale.  

5. Statut de „campus”, conferit de internat 

şi cantină. 

6. Proiecte europene Erasmus+.  

7. Activităţi extracurriculare diverse. 

8. O bună locaţie a şcolii în oraş. 

9. Exigenţă şi flexibilitate din partea 

echipei manageriale şi a colectivului 

didactic şi auxiliar. 

10.  Climat educaţional  deschis şi 

stimulativ. 

 

VĂ AŞTEPTĂM în săptămâna PORŢILOR DESCHISE (17-21 mai 2021), pe 

pagina de facebook: www.facebook.com/traianvuiagalati! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASEUL PROFESIONAL AL ELEVILOR 

Absolvenţi clasa a VIII-a 

Liceu tehnologic   Învăţământ profesional 

Clasele a IX-a,  a X-a 

Electric 

Clasele a IX-a,  a X-a 

Mecanică 

Clasele a IX-a, a X-a, 

a XI-a 

Mecanic auto 

Tinichigiu-vopsitor auto 

Absolvenţii obţin gratuit 

permis de conducere 

categoriile B şi C 

 

Clasele a XI-a,  a XII-a  

Tehnician electrician electronist auto 

Absolvenţii obţin gratuit permis de 

conducere categoria B 

Clasele a XI-a,  a XII-a  

Tehnician transporturi 

 Absolvenţii obţin gratuit permis de 

conducere categoria B 

 

 

 

 Universitate 
 Şcoală postliceală  

Angajare 
  

AVANTAJE 

 

•  GRATUIT - obţinerea 

permisului de conducere auto, 

categoriile B, C şi E; 

• Pregătire practică la operatori 

economici de prestigiu; 

• Oportunitate de  angajare 

după absolvire; 

• Certificat de calificare 

recunoscut pe plan european; 

• Bursă de studiu lunară  - 200 

lei, pentru învăţământul 

profesional.  

TU VEI FI CEL MAI BUN 

PRIN NOI! 

 

✓50 de ani de experienţă; 

✓1259 de clase; 

✓40075 de absolvenţi, printre 

care se regăsesc: oameni de 

afaceri şi cu profesii de succes, 

personalităţi din lumea tehnicii, 

culturii şi  sportului.  

 

 

http://www.facebook.com/traianvuiagalati


DESCRIEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE DIN OFERTA EDUCAŢIONALĂ A 
LICEULUI DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

 
Absolvenţi nivel 4, liceu tehnologic 

 

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 

 

Tehnicianul electrician electronist auto analizează starea de funcţionare a 

sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice şi hidraulice ale 

automobilului. Îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în 

funcţiune a mijloacelor de transport rutier. Urmăreşte realizarea activităţilor de 

testare, de întreţinere şi intervenţie asupra automobilelor. 

Absolvenţii care dobândesc  calificarea profesională Tehnician electrician 

electronist auto pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, cum ar fi Tehnician prestaţii 

vehicule.  

 

TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 

Tehnicianul transporturi este capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării 

şi depozitării, să realizeze operaţii specifice planificării şi derulării unor activităţi de transport, să planifice reviziile tehnice în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, să coordoneze şi să monitorizeze activităţi de reparare a mijloacelor de transport. 

Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, 

cum ar fi:   - Referent TIR şi tranzite – studii medii; 

- Inspector de trafic rutier – studii medii; 

- Agent transporturi; 

- Controlor trafic; 

- Impiegat auto;  

- Verificator documente expediţie; 

- Impiegat registru mişcare; 

- Agent de transport internaţional; 

- Agent transporturi externe; 

- Agent transporturi interne; 

- Tehnician prestaţii vehicule. 

 

Absolvenţi nivel 3, şcoală profesională 

 

MECANIC AUTO 

 

Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care le vor permite 

să realizeze operaţii, cu grad redus de complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. 

Totodată, absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului 

în interiorul unităţilor de reparaţii auto, precum şi pe drumurile publice.  

Absolvenţii care dobândesc calificarea profesională Mecanic auto pot practica şi alte ocupaţii 

din domeniu, cum ar fi: - Operator pregătire încercări vehicule; 

- Operator standuri încercări; 

- Electromecanic auto; 

- Motorist; 

- Ungător-gresor. 

 

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

 

Tinichigiul vopsitor auto este capabil să repare şi să vopsească caroseriile 

autovehiculului. Absolvenții acestei calificări profesionale trebuie să aibă cunoştinţe temeinice 

de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele şi punctele critice) şi cunoaşterea 

diverselor tipuri de caroserii. De asemenea aceștia trebuie să dea dovadă de operativitate şi să 

aibă o bună colaborare cu clienţii oferind sfaturi competente în domeniul mentenanţei 

autovehiculului. Absolvenții vor dobândi cunoștințele și abilităţile necesare conducerii 

automobilului.  



LICEUL TEHNOLOGIC 

”RADU NEGRU” GALAȚI

OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
2021-2022

ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL – ultima medie 6.60

Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

- 12 locuri

Tehnician proiectant CAD              - 12 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL -
ȘCOALA PROFESIONALĂ

Sudor – 24 locuri
Strungar - 12 locuri

Electromecanic nave - 12 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ZI
Tehnician laborant pentru protecția calității 

mediului - 28 locuri

Tehnician echipamente periferice și birotică - 28 locuri

AGENȚI ECONOMICI PARTENERI

SANTIERUL DAMEN  S.A GALAȚI

LIBERTY S.A  GALAȚI

ALEWIJNSE MARINE S.A GALATI

LICEUL TEHNOLOGIC 

”RADU NEGRU” GALAȚI

Strada STIINTEI, Nr. 119

Tel/Fax: 0236411634

E-mail:office@radu-negru.ro

Bursă 
200 lei/lună

FĂRĂ TAXĂ

EXPERIENȚĂ EUROPEANĂ - proiecte cu finanțare Banca Mondială – proiectul ROSE

ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ  
clasa a IX-a– Matematică – informatică - 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL
clasa a IX-a – tehnician în automatizări – 28 locuri

clasa a XI-a – tehnician mecanic pentru întreținere

și reparații – 56 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALĂ DE MAIȘTRI
Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură- 14 locuri
Maistru mecanic -14 locuri
Maistru mașini și aparate electrice - 28 locuri 

FĂRĂ TAXĂ

,,PENTRU VIITOR, SPUNE 

PREZENT

LA RADU NEGRU ! ÎMPREUNĂ

FACEM DIFERENȚA !,,

www.facebook.com/ctrngl

SĂPTĂMÎNA PORȚILOR 
DESCHISE 17-21 mai 2021

www.radu-negru.ro



TEHNICIAN PROIECTANT CAD
Ce înveți?

 Realizezi desene în 2D și 3D cu ajutorul programului AUTOCAD, AUTODESK

 Propui soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat

 Foloseşti calculatorul ca instrument de lucru curent

Care sunt beneficiile tale?

 Utilizezi soft-uri de proiectare într-un mod creativ, eficient

 Poți obține permisul european de utilizare a calculatorului în domeniul de pregătire-ECDL CAD

 Cunoștințele, deprinderile dobândite îți permit dezvoltarea profesională pe diferite domenii: 

construcții, arhitectură, mecanic, electric, electronic

ȘCOALA PROFESIONALĂ - diplomă absolvent școală profesională- nivel 3

MINISTERUL 
EDUCATIEI ȘI 
CERCETĂRII

LICEUL TEHNOLOGIC 
„RADU NEGRU” 

GALATI

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ- diplomă absolvent liceul nivel 4

TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI
Ce înveți?

 Realizezi teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării

 Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri pentru poluare a aerului și apei

 Urmărești factorii de mediu: apă, aer, sol și gradul de poluare al acestora

 Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate cu programe informaționale și de 

monitorizare 

 Care sunt beneficiile tale?

 Analizezi factorii de mediu: apă, aer, sol, pentru desfășurarea unor activități economice

 Ai numeroase posibilități de a alege o carieră după absolvire, în domenii înrudite

 Îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică la cei mai importanți agenți economic 

specializați în protecția mediului

 Poți consilia beneficiarii pentru obținerea avizelor de mediu

SUDOR
Calificarea asigurã absolvenţilor capacitatea de a: executa îmbinări sudate, folosind utilajele şi

echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologicã.

STRUNGAR
Calificarea oferă absolvenților competențe de a: executa lucrări de prelucrări prin aşchiere pe 

diferite tipuri de strunguri, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind SDV-uri, utilajele şi 

echipamentele specifice tehnologiei de strunjire, indicate în documentaţia tehnologicã.

ELECTROMECANIC  NAVE
Calificarea asigură absolventilor cunoştinţele teoretice şi practice de a: exploata instalații

electromecanice navale, întreține și repară mașinile, utilajale și instalațiile navale, aplică prevederile

legislației navale, utiliza nomenclatura navală.

DESCRIEREA  CALIFICĂRILOR



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  ANGHEL SALIGNY 

 

OFERTA 
EDUCAŢIONALĂ 

   AN ŞCOLAR 2021 – 2022 
 

Beneficiile şcolarizării în învăţământul profesional! 

Acces la programul Bursa profesională, decont transport, 

asigurare echipamente de lucru, truse profesionale de lucru pentru toate 

specializările, ghiozdan cu rechizite, cazare în căminul şcolii – camere 

dotate cu televizor, computer, acces gratuit la internet, frigider, centrală 

termică, apă caldă curentă! 

Finalizare de studii – învăţământ profesional! 

ATESTAT PROFESIONAL, însoțit de suplimentul EUROPASS, ce vă confirmă 

competențele dobândite, cu recunoaştere pe teritoriul Uniunii Europene. 

NOI te vom ajuta să faci ceea ce te reprezintă, să te identifici cu universul 

în care vei învăţa. 

Cu NOI ești în armonie cu ceea ce îţi doreşti să devii în viitor! 

Zilele Porților Deschise: 17-21 mai 2021 



 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

                      2 CLASE – 56 locuri 
                             DOMENIUL – ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 

                   SERVICII – FRIZER – COAFOR - MANICHIURIST-PEDICHIURIST 
 

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: FRIZER-COAFOR-
MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

 A fi coafor este o meserie cu adevărat globală și atât timp cât ai foarfecă și 
pieptene în mână, poți să lucrezi cam oriunde, mai ales dacă ai abilități și studii în 
acest domeniu. Fiecare persoană este unică și frumoasă în felul ei. Părul, dacă este 
îngrijit atent cu produse corespunzătoare devine rezistent, ușor de coafat, frumos 
colorat, lucios și mătăsos. Specific meseriei de coafor este executarea de lucrări cu 
caracter de igienă, lucrări menite să înfrumusețeze aspectul fizic. 
 Dacă îți place și esti pasionat de coafură, frizerie, manichiură-pedichiură, de 
dorința de a face pe oricine să arate bine, te așteptăm în școala noastră pentru a 
performa. 

 

1 CLASĂ – 28 locuri 
DOMENIUL – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

SERVICII – COFETAR-PATISER 
Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: COFETAR-PATISER 

Doriţi să faceţi parte din lumea magică a produselor de patiserie şi cofetărie: 
torturi, prăjituri, sortimente de îngheţată şi alte produse de cofetărie? 

Atunci vă aşteptăm la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi să dobândiţi 
competenţele necesare pentru pregătirea unor produse delicioase de patiserie şi 
cofetărie, să realizaţi decoraţiuni precise şi delicate, să aprofundaţi tehnici de 
prezentare, să ambalaţi estetic şi să pregătiţi produsele pentru comercializare, să 
depozitaţi produsele corepunzător, să exploataţi corespunzător echipamentele pentru 
copt şi răcit, să efectuaţi aprovizionarea cu materii prime şi produse alimentare, 
manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare. 

Îţi doreşti un job în restaurante clasice și specializate sau firme de catering? 
   Vino la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi să participi la amenajarea 

spațiilor de producție culinară și de patiserie-cofetărie, să organizezi activitatea de 
producție culinară, să aprovizionezi unitatea și să gestionezi stocurile de materii 
prime, să participi la realizarea preparatelor culinare din gastronomia națională și 
internațională, să aplici legislația privind protecția consumatorului.  

 Pregătirea practică se desfăşoară în atelierele-şcoală şi la agenţi economici 
de prestigiu din oraşul Galaţi: Restaurant “Café Anglais”, Laboratorul Cofetăriei „Dulce 
by Paula”, Laboratorul de cofetărie-patiserie „Dana”. 

 

 
 

1 CLASĂ – 28 locuri 
DOMENIUL – CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
TEHNIC - ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, TAPETAR – 14 locuri 
TEHNIC – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE – 14 locuri 

 
Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: INSTALATOR INSTALAȚII 

TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE 
Instalatorul este o persoană specializată în lucrările de montare și reparare a 
instalațiilor tehnico-sanitare, conducte, aparate. În limbajul cotidian instalatorul este 
meseriașul care ne instalează centrala termică, caloriferele, obiectele sanitare, contoare 
de apă, mașina de spălat, instalația de gaz metan sau GPL aragazul și altele. Același 
meseriaș este și cel care repară aceste lucruri.  

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea ZUGRAV- IPSOSAR-VOPSITOR-
TAPETAR 

Un adevarat designer de interior trebuie să aibă o astfel de calificare. Un stil clasic de 
decor se poate implementa cu ușurință, chiar dacă locuiți într-o casă mai mică sau o vilă 
somptuoasă. Acest stil se adaptează ușor unei astfel de locuințe, atât timp cât avem 
sfaturile și ideile creative ale unor specialiști pe care ne putem baza.  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL  
1 CLASĂ – 28 locuri 

DOMENIUL – CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
TEHNIC – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 

 

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: INSTALATOR INSTALAȚII 

TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE 
Pe lângă avantajele oferite de învățământul profesional clasic, învățământul profesional 

dual vine cu o serie nouă de avantaje: 

 Bursă lunară   
 Premii pentru stimularea performanței  
 Cazare cămin și transport  
 Asigurarea unei mese/zi pe perioada activităților de instruire practică 

 Echipament de protecție 

 Examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii 
 Asigurări de răspundere civilă 

 



DESCRIEREA SPECIALIZĂRILOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

LICEULUI TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, GALAŢI 

 

 ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, 

TAPETAR 

Certificat de calificare NIVEL 3, 
specializarea 

ZUGRAV- IPSOSAR-VOPSITOR-TAPETAR 
Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetarul pregătește suprafețele clădirilor 

și ale altor structuri pentru zugrăvire și 

vopsire, aplică gleturi, aplică straturi din 

material pentru zugrăveli și vopsitorii. 

Acoperă pereții interiori și plafoanele 

clădirilor cu tapet. Realizează și montează 

ornamente din ipsos. Realizează lucrări de 

compartimentare, tavane false și placare 

cu plăci din gips carton. 

COFETAR-PATISER 

 
Certificat de calificare NIVEL 3, 

specializarea  
COFETAR-PATISER 

Cofetarul și patiserul se ocupă 

cu prepararea diferitelor tipuri de 

prăjituri și alte produse din făină, precum 

și ciocolată și produse de cofetărie. În 

principal, cofetarul patiser se ocupă cu 

prepararea semipreparatelor de patiserie 

și cofetărie, prepararea produselor de 

patiserie și cofetărie, realizarea 

decorațiunilor pentru produselele de 

patiserie și cofetărie, pregătirea și 

ambalarea pentru comercializarea 

produselor, exploatarea echipamentelor 

pentru copt și răcit, pentru pregătirea 

semifabricatelor de patiserie și cofetărie, 

precum și cu asigurarea aprovizionării cu 

materii prime și produse alimentare, 

manipularea, conservarea și depozitarea 

materialelor și produselor alimentare. 

FRIZER – COAFOR - 

MANICHIURIST-PEDICHIURIST 
 

Certificat de calificare NIVEL 3, 

specializarea  
FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-

PEDICHIURIST 
 

Calificarea frizer-coafor-

manichiurist-pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea 

serviciilor prin realizarea lucrărilor de 

frizerie, coafură, manichiură și pedichiură. 

De asemenea, calificarea oferă pregătirea 

necesară pentru realizarea unor activități 

conexe lucrărilor de estetică (programarea 

clienților, relația cu clienții, aprovizionarea 

locului de muncă). 

INSTALATOR INSTALAŢII 

TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 

Certificat de calificare NIVEL 3, 
specializarea 

 INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-
SANITARE ȘI DE GAZE 

Măsoară, taie, pozează, îmbină 

conducte, realizează treceri prin ziduri și 

planșee pentru conducte, montează 

conducte, utilaje, aparate de utilizare, 

accesorii, pune în funcțiune instalații pentru 

sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de 

canalizare și echipamente hidraulice și 

pneumatice pe baza interpretării planurilor 

specific proceselor de execuție, înlocuiește, 

repară conductele, îmbinările și garniturile 

acestora, diagnostichează și remediază 

defecțiunile constatate în toate tipurile de 

instalații și utilaje/aparate de utilizare 

folosite pentru alimentarea cu apă, 

canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere 

incendii, gaze naturale și efectuează lucrări 

de întreținere a acestora, în condiții de 

siguranță, de calitate și de protecție a 

mediului conform legislației în vigoare. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 
2021-2022 

Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați 

Învățământ
LICEAL ZI

Tehnician în turism 
Tehnician în hotelărie 
Tehnician în gastronomie 

Organizator banqueting 

1 clasă 

Învățământ

LICEAL SERAL

1 clasă 
Tehnician în turism 

1 clasă 
1 clasă Organizator banqueting 

Tehnician în gastronomie 

Învățământ

PROFESIONAL

1 clasă 
1 clasă 
1 clasă 

Tehnician în turism 

1,5 clase 
1 clasă 
1 clasă 
0,5 clase 

 



 

Traseu educațional 

Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați 

Studii  
universitare 

Studii  
postliceale 

 

Inserție pe piața  
muncii - ANGAJARE 

Studii liceale 
ZI sau SERAL 

Studii  
universitare 

Studii  
postliceale 

 

Inserție pe piața  
muncii - ANGAJARE 



Adresa : Str. 1 Decembrie 1918, Nr.25, Galati       

Tel : 0236/463740   Fax : 0236/463740 

E-mail : lic_metalurgic_gl@yahoo.com 

Web : www.ltaurelvlaicu.ro 

 

 

 

                                                Motto : Lansăm cu Tine Alături, Viitorul! 
 

LICEUL TEHNOLOGIC  „AUREL  VLAICU”  GALAŢI 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                             

   Viziunea: Să asigurăm accesul elevilor şi tinerilor din Galaţi la servicii de educaţie şi instruire profesională prin 
formele de învăţământ promovate de acest liceu, stimulând dezvoltarea carierei şi inserţia socio-profesională. 

Misiunea: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a 
elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în 
învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.  

INFORMATII UTILE : 

Ziua Liceului: 
23 aprilie – “Sf. Gheorghe” 

Ultima medie de admitere: 6,20 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

LICEU ZI 

CLASA a IX-a 

  1 clasă- Domeniul Electronică şi automatizări; Calificarea: Tehnician operator roboți industriali 

  1 clasă - Domeniul Protecţia mediului; Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 3 ani 

  1 clasă – Calificarea profesională – Lăcătuş construcţii navale + Sudor 

 

LICEU  SERAL 

CLASA a IX-a 

  1 clasă - Domeniul Electromecanică; Calificarea: Tehnician electromecanic 

CLASA a XI-a 

  1 clasă - Domeniul Mecanică; Calificarea: Tehnician mecatronist 

                                                              LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ                                                                                                                                    

CLASA a IX-a 

            1 clasă - Profil Real, Specializarea: Ştiinţe ale naturii 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIŞTRI 

  2 clase – Specializările – Maistru mecanic/ Maistru electromecanic aparate de măsură și 

                                                     automatizări  

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 

  3 clase - Specializările - 1. Asistent manager/ 2.Tehnician laborant pentru protecţia calităţii  

                                                   mediului /3.Tehnician electronist echipamente de automatizare 

 

                  

„Omul nu este propriul 

lui prezent. El este 

propriul lui viitor.” 

   

                 Constantin Noica

   

   

   

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RESURSE MATERIALE: 

 

 28  Săli de clasă 

 9  Laboratoare : 2 - chimie, 3 - informatică, 2- fizică, 1-

electrotehnică, 1- automatizări 

 1 Cabinet – Materii prime  Măsurări Tehnice 

 1 Cabinet – Protecţia Mediului 
 8 Cabinete de specialitate (1- limba şi literatura română, 1- 

protecţia muncii, 1- desen tehnic, 1- tehnologii, 1- limbi 

străine, 1- socio- umane, 2 - matematică) 
 12 Ateliere şcoală  (1-electrotehnică, 1-electromecanică, 1-

electronică, 1-sudură, 5- lăcătuşerie, 2 strungărie, 1-tâmplărie 

lemn) 
 1 Bibliotecă şcolară cu peste 34000 de volume şi peste 3962 

de carţi de specialitate 

 1 Sală de sport, 2 terenuri de sport , 1 sală de gimnastică 
 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

 1 Cabinet medical + stomatologie 

PROGRAME ŞI PROIECTE 

EDUCAŢIONALE: 

 

 Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE)- Schema de Granturi pentru Licee; 

Titlul subproiectului: Dezvoltarea reprezintă 

echipă, ambiție, motivație – D.R.E.A.M. 

Acord de grant nr. SGL/RI/142/27.06.2017 

 CLUBUL FACT 

 CLUB DE ROBOTICĂ POWER THEK 

 Trupa de teatru CONTRASTE 

 Cercuri de teatru și lectură 

 Festivalul Intercultural “ContrastArt” 

 Proiectul pilot EPAS – Școli Ambasador ale 

Parlamentului European în România – în 

2017 CTAV a primit titlul de Școală 

Ambasador a Parlamentului European 

 Proiectul ECO-provocarea 
 

 

Oferta educaţională este realizată în parteneriat cu: 

 

 S.C. LACON ELECTRONIC SRL 

 FACULTATEA DE MECATRONICĂ, GALAŢI 

 S.C. CRIOMEC SA 

 S.C. DMT MARINE EQUIPAMENT 

 S.C. DAVEROSAN SRL 

POSIBILITĂŢI DE ANGAJARE:  
 S.C. LACON ELECTRONIC SRL 

 S.C. DMT MARINE EQUIPAMENT 

 SC DAVEROSAN SRL  

 Laboratoare de analize chimice 

 Agenţii de protecţia mediului, ONG-uri de profil 

 Ateliere de mobilă şi prelucrare a lemnului 

 Service  montaj/mentenanţă aparatură electromedicală  

 

 

CABINETUL  DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

CARE SUNT SERVICIILE DE CARE POŢI BENEFICIA? 

- examinare, evaluare psihologică 

- consiliere psihologică individuala și de grup 

- orientare şi informare şcolară şi profesională 

- consultaţii psihologice în situaţii de criză 
 
 

 

DE CE SĂ ALEGI LTAV? 

 
1. Pentru că NOI suntem mai mult decât o instituție 

școlară, suntem o FAMILIE! 

2. Pentru profesionalismul și empatia cadrelor didactice; 

3. Pentru cabinetele moderne, adaptate exigențelor unei 

societăți aflate într-o continuă schimbare; 

4. Pentru o specializare unică în zona de Sud-Est, cea de 

technician operator roboți industriali, care răspunde din 

plin cerințelor unei societăți tehnologizate; 

5. Pentru că suntem singura unitate școlară din 

municipiu cu specializarea tehnician ecolog pentru 

protecția calității mediului; 

6. Pentru că suntem „Școală- ambasador a Parlamentului 

European în România”  

7. Pentru că proiectul ROSE oferă șansa unui învățământ 

modern, care să permită promovarea cu brio a 

examenului de bacalaureat. 

8. Alegându-ne, vei alege educaţia, 

comunicarea, libertatea asumării 

adevăratelor valori, școala prietenoasă pe 

care ți-ai dorit-o mereu! 
 

 

RESURSE MATERIALE: 

 

 28  Săli de clasă 
 9  Laboratoare : 2 - chimie, 3 - informatică, 2- fizică, 1-

electrotehnică, 1- automatizări 

 1 Cabinet – Materii prime  Măsurări Tehnice 
 1 Cabinet – Protecţia Mediului 

 8 Cabinete de specialitate (1- limba şi literatura română, 1- 

protecţia muncii, 1- desen tehnic, 1- tehnologii, 1- limbi 
străine, 1- socio- umane, 2 - matematică) 

 12 Ateliere şcoală  (1-electrotehnică, 1-electromecanică, 1-

electronică, 1-sudură, 5- lăcătuşerie, 2 strungărie, 1-tâmplărie 
lemn) 

 1 Bibliotecă şcolară cu peste 34000 de volume şi peste 3962 

de carţi de specialitate 
 1 Sală de sport, 2 terenuri de sport , 1 sală de gimnastică 

 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

 1 Cabinet medical + stomatologie 



COMPETENŢE SPECIFICE SPECIALIZĂRILOR 
 Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Galaţi pregăteşte elevi prin formele de învăţământ: liceu zi,şcoală profesională, liceu seral, liceu frecvenţă redusă, şcoală 

postliceală şi şcoală postliceală de maiştri. Elevii noştri sunt cuprinşi atât la învăţământ tehnologic,  cât şi teoretic, profil real. Şcoala a fost : 

 evaluată de către ARACIP în ianuarie 2014,  

 acreditată pe calificarea de nivel 2 – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 

 acreditată pe calificări de nivel  3 avansat: 

1. asistent manager,   

2. tehnician laborant protecţia calităţii mediului, 

3. tehnician electronist  echipamente de automatizare, 

 acreditată pe calificări de nivel 3: 
1. tehnician operator roboţi industriali, 

2. tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, 
3. tehnician chimist de laborator. 

 Educabilii noștri sunt absolvenți de gimnaziu, de şcoală profesională sau de liceu, formele de învăţământ zi sau seral, promoții curente sau anterioare.  

 După terminarea cursurilor gimnaziale, absolvenţii se pot înscrie în clasa a IX-a liceu, sau în anul întâi al şcolii profesionale. Un absolvent al cursurilor gimnaziale, 
promoții anterioare,  poate urma cursurile clasei a IX-a la liceu seral sau frecvență redusă. Ciclul inferior de pregătire prin liceu se încheie după clasa a X-a, iar şcoala 

profesională, numai după parcurgerea a trei ani de pregătire într-un  anumit domeniu profesional. Absolventul de școală profesională își poate continua cursurile la liceu 

zi, în clasa a XI-a sau la seral până la finalizarea ciclului superior și ulterior îți poate încheia traseul de profesionalizare la școala postliceală. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ŞCOLARĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”- AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Calificarea profesională Domeniul de bază Durata studiilor Posibilităţi de angajare Posibilităţi de continuare a studiilor 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

Electronică şi 
automatizări 

Ciclul inferior 2 ani - Ciclul superior şi finalizare liceu 

Ciclul superior 2 ani S.C. LACON ELECTRONIC SRL, S.C. 
DMT MARINE EQUIPAMENT SA, SC  
CRIOMEC SA, SC DAVEROSAN SRL, 
LIBERTY GALAȚI 

Şcoală postliceală- Tehnician aparatură electromedicală sau 
o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/ secția Roboți și 
sudare sau orice altă specialitate 

Tehnician ecolog și 
protecția calității mediului 

Resurse naturale si 
protectia mediului 

Ciclul inferior 2 ani - Ciclul superior şi finalizare liceu 

 Ciclul superior 2 ani Orice laborator de analize chimice din 
oraș 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Sudor / Lăcătuș 
construcții navale 

Mecanică Învăţământ 
profesional de 3 ani 

S.C. DMT  MARINE  EQUIPEMENT SA, 
S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL,  

Ciclul superior şi finalizare liceu 

Tehnician electromecanic Electromecanică Ciclul inferior 2,5 ani  Ciclul superior şi finalizare liceu 

 Ciclul superior 2,5 
ani 

S.C. DMT  MARINE  EQUIPEMENT SA, 
S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, orice serviciu în domeniul 
mentenanței instalațiilor electromecanice 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Tehnician mecatronist Mecanică Ciclul superior 2,5 
ani 

Agenții de protecția mediului, ONG-uri de 
profil 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Asistent manager Comerț 2  ani AJOFM, Orice serviciu în domeniul 
resurselor umane 

Studii universitare 

Tehnician electronist  
echipamente de 
automatizare 

Electronică şi 
automatizări 

Service montaj/mentenanță aparatură 
electromedicală 

Studii universitare 

Tehnician laborant 
protecția mediului 

Resurse naturale si 
protectia mediului 

Agenții de protecția mediului, ONG-uri de 
profil 

Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Maistru mecanic Mecanic Trei semestre S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, LIBERTY GALAȚI, S.C. DMT  
MARINE  EQUIPEMENT SA 

Studii universitare 

Maistru electromecanic 
aparate de măsură și 
automatizări 

Electric S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, LIBERTY GALAȚI, S.C. DMT  
MARINE  EQUIPEMENT SA 

 

Tehnician mecatronist 

Asamblarea componentelor de bază ale subansamblurilor și 

ansamblurilor mecanice 
Acționarea electrică, hidraulică și pneumatică a sistemelor mecatronice 

Senzori, traductoare și automate programabile 

Asigurarea service-ului la beneficiar a produselor mecatronice 

Lăcătuș construcții navale 

Executarea părților constructive ale corpului navei 

Asamblarea și montarea corpurilor de nave 

Întreținerea și repararea corpurilor de nave 

 

Tehnician operator roboți industriali 
Utilizarea senzorilor pentru roboţii industriali 

Asigurarea funcţionării sistemelor de acţionare a roboţilor 

industriali 

Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice 

Analizarea sistemelor de conducere a roboţilor industriali cu 

microprocesoare/microcontrolere 

Utilizarea organelor de maşini la construcţia roboţilor industriali 

Sudor 
Realizarea de îmbinări sudate 

Realizarea operațiilor de tăiere tehnică                  

Executarea, în condiții de calitate și de securitate a muncii,  a 

îmbinărilor sudate în colț și cap la cap, utilizând procedee de sudare 

prin topire și prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului 
Efectuarea operațiilor de bază în laborator 

Efectuarea analizelor chimice 

Efectuarea analizelor instrumentale 

Efectuarea analizelor biologice și microbiologice 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului              

Conservarea biodiversității 

Tehnicianelectromecanic 

Utilizarea aplicațiilor de proiectare asistată de calculator 

Supravegherea sistemelor de automatizare din instalațiile electromecanice 

Asigurarea mentenanței instalațiilor electromecanice 



 

 
 

 

 

 

 

 

Date de contact 

 Adresa: b-dul George Coșbuc, nr. 225 

 Telefon: 0236/ 319422 

 Fax : 0236/ 319422 

 e-mail secretariatcfr@yahoo.com 

 site: http://liceulcfrgalati.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021 - 2022 

Liceul Tehnologic ”CAROL I” oferă 

adolescentului șansa de a se împlini moral și 

profesional, de a deveni cetățean activ al timpului 

european. 

LICEU ZI 

CLASA a IX-a 
 

Filiera tehnologică 
Profil tehnic 

 
Electromecanică 
- 1 clase - 24 elevi 
Ultima medie: 5,90 

 

   LICEU ZI 

   CLASA a IX-a 
 

Filiera tehnologică 
Profil tehnic 

 
Electronică automatizări 

- 1 clase - 24 elevi 
Ultima medie: 7,41 

 

LICEU 

FRECVENȚĂ REDUSĂ 
CLASA a IX-a 

 

Filiera teoretică 
Profil real  

 
Matematică – informatică 

- 1 clasă – 28 elevi 
 

LICEU- SERAL 
Filiera tehnologică 

Profil tehnic 
 

CLASA a IX-a 
Mecanică 

- 1 clasă - 28 elevi 

 
CLASA a XI-a 

 Tehnician electromecanic  
 - 1 clasă - 28 elevi 

ŞCOALA POSTICEALĂ 

An I 
    -  - Informatică – Administrator rețele  locale  și de 

comunicații, 1 clasă, 28 elevi 
- Electronică  automatizări - Tehnician aparate 
electromedicale, 1 clasă, 28 elevi 
- Transporturi – Tehnician transporturi auto interne și 
internaționale, 1 clasă, 28 elevi 

 
 

mailto:secretariatcfr@yahoo.com
http://liceulcfrgalati.licee.edu.ro/


 

Având o bază materială excelentă şi un corp profesoral bine pregătit, Liceul Tehnologic "Carol I" 

Galați  pregăteşte viitorii specialişti în domeniile căutate pe piaţa forţei de muncă. 

Mărturie a eforturilor şi a experienţei didactice a colectivului de profesori şi ingineri sunt 

rezultatele bune obţinute de elevii noştri la concursurile judeţene şi naţionale, buna adsorbţie a 

absolvenţilor noştri în piaţa muncii. 

Posibilităţi pentru absolvenţi: 
După absolvirea clasei a XII‐a elevii  

 pot primi, în afara Diplomei de Bacalaureat : 

- Certificare competențe nivel liceal filieră tehnologică, de nivel 4, tehnician, cu specificarea specializării 

înscrise în structura formării pentru clasa a XII‐a 

- Certificare competențe nivel liceal filieră teoretică-pentru absolvenții de matematică-informatică la 

informatică 

- Certificate de competenţe lingvistice şi digitale nivel avansat şi experimentat. 

 îşi pot continua studiile în cadrul universităţilor sau se pot angaja. 

Asigurăm condiții optime de desfășurare a stagiilor de pregătire practică la agenți economici din 

domeniul specific calificării. 

Facilităţi pentru elevi : 
Liceul dispune de resurse care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico‐materiale la standarde 

europene : 

 15 săli de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Laborator mecanică/ transporturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Laborator electronică – automatizări 

   1 Laborator electrotehnică/ electromecanică 

 1 Laborator aparatură 

electromedicală 

 3Ateliere instruire 

practică 

 1 Laborator biologie 

  1 Laborator științe 

(fizică-chimie) 

  2 Laboratoare de 

informatică conectate la INTERNET prin fibră 

optică 

 

 Sală de sport cu dotări moderne 

 Cazare : Cămin de fete şi cămin de băieţi 

 Sănătate : Cabinet medical şi Cabinet de Asistenţă 

Psihopedagogică 

 

 

 

 
"Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un destin." 

Prin implicarea elevilor noştri în diverse activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, contribuim la formarea şi educarea caracterului acestora. 

Relaxare : 

 Activitați extracurriculare 

 Bibliotecă cu peste 15000 volume 

 Acces INTERNET Wireless, în incintă şi în curtea interioară, pentru 

elevii liceului nostru 

 Teren de sport în aer liber cu gazon sintetic 

 



 

 

 

(LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE – GALAȚI) 

DESCRIEREA CALIFICARILOR 
 

PROFIL REAL 
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

Specific: Clasele cu profilul matematică - informatică din cadrul liceului nostru au ca obiectiv 

permanent pe durata celor 4 ani de liceu, pregătirea elevilor la cel mai 

înalt nivel în domeniul tehnicii de calcul si al limbajelor de programare 

moderne. 

Oportunități la finalizarea programului de formare:  
Absolvenţii acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre 

facultăţi tehnice (Automatica si Calculatoare, Electronică si 

Telecomunicaţii), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.    

 

PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Electronică automatizări 
Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 

 
Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să 

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în 
funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor de calcul. de asemenea, 

asigură suport tehnic pentru 
utilizatori, instalează sisteme 
de operare, drivere, aplicații, 
antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele 
de calculatoare de mici dimensiuni. 

 
 
 
 

 
 Ocupațiile ce pot fi practicate după absolvire: 

 Operator calculator electronic și rețele 
 Tehnician echipamente de calcul și rețele 
 Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice 

Competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în 
cadrul facultăților tehnice din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Automatică, 
Electronică și Telecomunicații, Informatică. 

 
Domeniul: Electromecanic  
Calificarea: Tehnician electromecanic  

Tehnicianul electromecanic se ocupă în principal cu montajul, punerea în funcţiune, 
întreţinerea şi repararea instalaţiilor electromecanice (instalaţii 
care combină atât părţi mecanice cât şi electrice, cum ar fi 
motoarele electrice, calculatoare, alarme etc.).  

Testează prototipurile, concepe 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 
in vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor. 

Ocupațiile ce pot fi practicate după absolvire: 
 Tehnician electromecanic 
 Tehnician energetician/electrician 
 Tehnician mentenanta, electromecanica-automatica, echipamente industriale 

 Tehnician maşini si utilaje 
 Maşinist la instalaţii de turbine hidraulice 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unitatea noastră şcolară oferă posibilitatea elevilor cu cerinţe educative speciale, 

 să beneficieze de un proces instructiv- educativ de calitate pentru viitoarea carieră 

 

ZILELE PORTILOR DESCHISE  se vor desfăşoara în perioada 17-21 Mai  2021.   

Au loc diverse manifestări: simpozioane, expoziţie de carte, expoziţie de obiecte tradiţionale româneşti, 

expoziţie de produse realizate de elevii noştri, întâlniri cu agenții economici parteneri, actvități de promovare 

a școlii în cadrul proiectului EduNetworks. 

Parteneriate încheiate cu alte unități 

școlare: 

-Universitatea ,,Dunărea de Jos" Galați; 

-Liceul Teoretic ,,Sfânta Maria" Galaţi; 

-Liceul Teoretic ,,Dunărea" Galați; 

-Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin" Galați 
-Școala Profesională Specială ,,Emil Gârleanu" Galați 
-Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Pufan" Galați  

-Școala Gimnazială nr.2 Lugoj  
-Școala Gimnazială nr. 7 Galați  

-Școala Gimnazială nr.28, Galați  

-Liceul Teoretic Special IRIS Timișoara  

-Școala Profesională Specială ,,Samus"Cluj-Napoca  
-Liceul de Artă Sibiu 

-Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe 

Auditive Buzău  

-Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare" Târgu Neamț 

Parteneriate cu agenti economici: 

S.C. CRIS CAKES S.R.L.  

S.C. CHEF GIGI DA S.R.L. 

S.C. ELECTRO SERVICE T.C. S.R.L. 

S.C. TERASA TEILOR S.R.L. 

S.C. IONISTEF CONCEPT S.R.L. 

S.C. SOWIENS S.R.L. 

S.C. RAMDOR SAVA S.R.L. 

S.C. AUTOUNIVERSAL S.R.L. 

S.C. ARCOTEX TRADE S.R.L.. NETWORK LOGIC  
 I.Î.STANCIU ANGELICA 

 

 

Unitatea noastră şcolară are în derulare următoarele proiecte: 

 Erasmus+,,Un viitor european pentru elevii cu CES", cu parteneri -agenți economici din localitatea Paphos,  Cipru. 

 Erasmus+,,Growing skills on farms for budding learners with disabilities"-coordonator Enso Group Bristol-Anglia 

și partener Associatione Voluntariato Famiglie Italiene Disabili-Palermo, Italia 

 ,,Meseria -cale spre succes"-concurs regional pentru elevii cu CES 

 ,,Mari dascăli și oameni de știință-in memoriam Simion Mehedinți"- concurs regional 

 Firma de exercițiu-punte către mediul economic real-concurs regional 

 ,,Mari români"-concurs județean 

 

Parteneriate cu alte unități: 
-Casa Corpului Didactic Galați 
-Biblioteca ,,V.A. Urechia" Galați 
-Agenția Națională Antidrog de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Galați 

-Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați 

-Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România 

,,Dăscălimea Română" Ialomița  

-Junior Achievement of România 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                ŞCOALĂ PROFESIONALĂ                 
                                                                     Învăţământ special zi 
                                                                Durata de şcolarizare 4 ani 

 

 PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA  NR. 
CLASE/ELEVI 

        

SERVICII TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Cofetar -patiser 1/12 
 

TEHNIC ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

1/12 

 

TEHNIC 
MECANICĂ      Tinichigiu vopsitor auto 1/12 

 
 
 
 
 

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI  - NIVEL 4           

 Învăţământ special seral 
 

 

 

                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
                                                                      ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 

      NIVEL 5 AVANSAT 
   Învăţământ special zi 

 

 

PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA NR. 
CLASE/ELEVI 

 

TEHNIC 

FABRICAREA PRODUSELOR 

DIN LEMN 

Tehnician în prelucrarea 

lemnului 

1/12 

PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA 

NIVEL V 
NR. 

CLASE/ELEVI 

    

 SERVICII 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Asistent de gestiune în unități de 

cazare și alimentație 

1/12 



 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,SIMION MEHEDINŢI’’ GALAŢI 

 
 

     Unitatea noastră școlară oferă posibilitatea  elevilor cu cerințe educative speciale, să beneficieze de un proces instructiv- 

educativ de calitate pentru viitoarea carieră, prin parcurgerea învăţământului  profesional, liceal şi postliceal. 

     Școala noastră este acreditată pentru certificarea competențelor profesionale de nivel  3, 4 și autorizată pentru nivelul 5. 

 Învățământul profesional special de 4 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului liceal, filiera tehnologică. 
Formarea profesională inițială prin învățământul profesional constă în pregătirea profesională generală într-un domeniu profesional  

și pregătire profesională de specialitate specifică unei calificări profesionale pe parcursul celor 4 ani de învățământ profesional. 

Absolvirea învățământului  profesional se echivalează cu dobândirea competențelor învățământului obligatoriu și se finalizează cu 

examen de certificare a calificării profesionale de nivel 3 cu obținerea Certificatului de calificare profesională nivel 3 și a  

Certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului, în următoarele domenii: 

 Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea Zugrav, ipsosar,vopsitor, tapetar oferă absolvenților  

 competențe specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: pregătirea materialelor și realizarea zugrăvelilor 

complexe, realizarea gleturilor din ipsos și a vopsirilor complexe. 

 Domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificarea Tâmplar universal oferă absolvenţilor competenţe specifice ce  

vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: asigură îmbinarea materialelor, taie, decupează, găureşte elementele la 

dimensiunile specificate; interpretează desenul tehnic al ansamblului ce urmează a fi realizat; dovedeşte o bună cunoaştere a 

utilajelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din dotarea secţiilor de producţie, precum şi a defectelor, cauzelor  şi măsurilor 
de remediere a acestora. 

 Domeniul Mecanică, specializarea Tinichigiu vopsitor auto, oferă absolvenților competențe specifice ce vor 

contribui la formarea deprinderilor în: identificarea şi remedierea defectelor cadrului sau caroseriei automobilelor; realizarea  

protecţiei anticorosive şi terosonice a caroseriei şi estetica automobilului.  

 Domeniul Industrie textilă şi pielărie, specializarea Confecționer produse textile, oferă absolvenților competențe  

 specifice ce vor contribui la formarea următoarele deprinderi în: efectuarea controlul materialelor utilizate în confecții; efectuarea 

operațiilor de spănuire; realizarea operațiilor de decupare a materialelor textile; efectuarea operațiilor de confecționare a 

semifabricatelor. 

 Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, specializarea Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist oferă  

absolvenților de școală profesională, competențe specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: de realizarea 

tunsorilor de damă, bărbătești; lucrări de manichiură, pedichiură; vopsirea și șuvitarea părului, decolorarea, realizarea lucrărilor de 
coafură specific fizionomiei feței. 

 Domeniul Turism și alimentație, specializarea Cofetar-patiser  oferă absolvenților de școală profesională, competențe 

specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: realizarea preparatelor de cofertărie-patiserie, montarea estetică a 

preparatelor de cofertărie-patiserie, recomandări făcute  clienților într-o manieră plăcută și amabilă cu o  servire  impecabilă . 

 Astfel, cei care doresc continuarea studiilor la ciclul superior al liceului, o pot face la unitatea noastră școlară pentru a obține 

calificare de nivel 4 la  una din specializările: 

 Tehnician prelucrări mecanice-cu formarea următoarelor deprinderi: întocmirea documentației tehnologice;realizarea 

traseului de prelucrare tehnologică a piesei; analizarea confederației piesei în vederea prinderii și prelucrării. 

 Tehnician în construcții și lucrări publice-cu formarea următoarelor deprinderi: întocmirea fișelor tehnologice pentru lucrări 

de finisaje și izolații, analizarea sistemelor constructive ale structurilor de rezistență, prezentarea tehnologiei de execuție a 

structurilor metalice, din elemente prefabricate, din beton armat; 

  Tehnician în industria textilă-cu formarea următoarelor deprinderi: stabilirea resurselor necesare procesului de producție, 
respectarea documentației tehnice și construirea tiparelor de bază pentru lenjerie și îmbrăcăminte; 

 Tehnician în prelucrarea lemnului-cu formarea următoarelor deprinderi: organizarea fluxului tehnologic pentru mobilă în 

construcție mixtă, elaborarea documentației tehnice pentru diferite tipuri de uși și ferestre, verificarea preciziei de prelucrare a 

utilajelor; 

 Tehnician în gastronomie-cu formarea următoarelor deprinderi: îndrumarea activităților de producție culinară; stimularea 

perfecționării pregătirii profesionale, aplicarea principiilor protecției consumatorului în activitatea de producție culinară ; 

 Coafor-stilist-cu formarea următoarelor deprinderi: realizarea coafurilor prin aplicarea diferitelor moduri de stilizare, crearea 

tunsorii potrivite clientului; conceperea machiajului potrivit profilului clientului . 

   În învăţământul postliceal special, unitatea noastră şcolară oferă cursanților de școală postliceală calificări de nivel 5: 

 Asistent gestiune în unităţile de cazare şi alimentaţie. 

 Tehnician produse finite din industria  lemnului. 
Aceste calificari oferă elevilor o gamă de abilități,  cunoștințe și capacitati de înțelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin 

intermediul unor activități de instruire și învățare practică atât în cadrul formal al școlii cât și în unitățile de profil partenere. 

 Stagiile de pregătire practică se efectuează atât în atelierele școlii care sunt dotate cu  echipamente moderne, cât şi la  

agenții economici parteneri. 

 

 

          



 

 

 

  

  

    

 

 

      
      
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 
„PAUL POPESCU NEVEANU” 

GALAȚI 
Str.Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, 

Tel./fax 0236 433 777 

  

 

OFERTA 

 EDUCAȚIONALĂ 

2021-2022 

Viziune: 

„Deși suntem diferiți,  

școala ne oferă șanse  

de dezvoltare egale 

 cu ale celorlalți copii!” 

Misiune: 
Asigurarea unei educații 

de calitate în acord cu nevoile  
copiilor cu dizabilități și ale  
comunității care să permită  

absolvenților a adaptabilitate  
cât mai înalt funcțională.   

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CE OFERIM ? 

 Servicii educaţionale pentru copii cu deficienţe 

mintale și senzoriale;  

 Programe instructiv-educative şi de instruire 

practică; 

 Terapii de stimulare cognitivă,  psiho-motrică, 

ocupaţională și ludică; 

 Terapii specifice și de compensare (logopedie, 

kinetoterapie, psihodiagnoză); 

 Stimulare polisenzorială; 

 Consiliere pentru elevi și  aparținătorii legali; 

 Pregătire pentru integrarea  socio-profesională; 

 Programe de învăţare – predare - evaluare în 

limbaje specifice: mimico-gestual, braille. 

 

CE DORIM? 

 Să aducem zâmbet şi încredere în sufletele  

copiilor şcolii; 

 Să învățăm copiii cu deficiențe senzoriale să 

comunice cu semenii lor; 

 Să pregătim copiii deficienţi pentru o integrare 

socio-profesională  optimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSONALUL ŞCOLII și       

ELEVII  vă invită să vizitaţi: 
 
 

 Săli de clasă dotate corespunzător; 

 Laborator AeL/informatică; 

 Cabinete psihopedagogice - terapii specifice 

și consiliere; 

 Cabinet de kinetoterapie dotat cu aparatură 

specifică; 

 Sală multisenzorială; 

 Bibliotecă; 

 Laborator de alimentație publică; 

 Internat cu o capacitate de 70 de locuri; 

 Cantină; 

 Sală de mese cu o capacitate de 100 de 

locuri; 

 Sală de sport dotată cu aparatură modernă; 

 Teren de sport; 

 Cabinet de audiologie; 

 Cabinet medical; 

 Cluburi pentru petrecerea plăcută a timpului 

liber; 
 
 
 

 

RESURSE UMANE: 

Situată în unul din cele mai vechi 
cartiere din  Galaţi, Ţiglina I, 
Școala 
Profesională Specială „Paul 
Popescu 
Neveanu” asigură pregătirea 
copiilor și elevilor cu deficiențe 
senzoriale pe următoarele nivele: 
preșcolar, primar, gimnazial, 

profesional. 

 

                                                  

A fi bucătar, astăzi, nu 

înseamnă numai  a face 

o meserie, ci a împleti 
tehnici foarte exacte 

cu inspirația artistică. 

 

 

 
Oportunităţi la finalizarea programul de 

formare: 

angajarea pe piaţa muncii în una din 

ocupaţiile specificate într-o calificare de 
nivel superior. 

Bucătar- cod COR 512001 

Pizzar – cod CPR 512002 
Agentul economic  

cu care școala  

are încheiat  
parteneriat: 

SC MARYHRIS   

2010 SRL  

Galați 

Profil: Servicii 

Domeniu: Turism și alimentație        

publică 

Calificare  profesională: Bucătar 

Nr. clase: 1 (12 locuri) 

Plan de școlarizare  

2021-2022  
 

Școala profesională 

Învățământ special de zi 

cu durata de 

4 ani 

Clasa a IX-a 
 

 

 
  


