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2021-2022 

OPORTUNITĂŢI 

 

DOTARE MODERNĂ 

 studiu centrat pe elev  
 receptivitate la nou, stil managerial  
deschis, direct, democratic 
 principii pedagogice moderne 
 proiecte, parteneriate educaţionale 
 informatică - operator PC  
 asistent programator  
 trei limbi străine: engleză, franceză, germană 
 centru de testare acreditat ECDL 
 echipa de robotică THOBOR 
 

 

 

 16 săli de clasă ( 9 cabinete organizate pe 
discipline) 

 8 cabinete multimedia; infotecă 
 Centru de Documentare şi Informare 
 6 Laboratoare (1 Fizică, 1 Chimie, 1 Biologie, 3 

Info) 
 Cabinet psihologic. Cabinet medical 
 Biblioteca, spaţiu modern (25 000 volume) 
 Post de radio propriu.  
 Colecţii de reviste, portofolii, albume 
 

 

PROIECTE/ PROGRAME/ PARTENERIATE 
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 Internaţional: EDMUNDO, JARomânia,                
Strategia Națională de Acțiune Comunitară/SNAC 
Global English, Biblioteca anului, 
Ecofotografia anului - concurs naţional 
Proiectul  „Jurnalul nostru” 
Proiect pentru activități remediale P.E.P.S.! 
„ZILELE COLEGIULUI”  1 - 8 noiembrie  
 

 SĂLI SPECIALIZATE: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 
RELIGIE, LIMBA ENGLEZĂ, ISTORIE, SOCIO-UMANE, 
MATEMATICĂ, LATINĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
r. 

 
Filieră / Profiluri / Specializări 

Număr clase în proiectul 2021-2022 

c
r
t. 

IX Nr. locuri 
Medii de admitere 

anul anterior 

1 MATEMATICA - INFORMATICA INTENSIV 1 26 8,37 – 8,14 

2 MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 1 26 9,93 – 8,41 

3 ŞTIINŢE ALE NATURII 2 52 9,73 – 7,88 

4 FILOLOGIE - JURNALISM  1 26 9,08 –7,81 

5 FILOLOGIE - LIMBI MODERNE 1 26 9,26 – 7,87 

 NR. TOTAL ELEVI: 820/28 de clase 6 156  

Discipline opţionale din CDŞ 
Jurnalism.  Sistemul mass-media       Hazarduri naturale şi antropogene  

          Geografia turismului. Ecoturism de masă Voluntariat în comunitate  

Compuşi organici de lângă noi Pachete de aplicaţii (TIC) 

Noutăți : Limba  Germană în trunchiul comun la clasele a IX-a 
CLUB DE ROBOTICĂ 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

http://www.cnchogastecuci.ro  

https://www.facebook.com/cnchogastecuci/ 
Continuarea unei tradiţii 

Toate clasele de gimnaziu au programate ore 
opţionale de informatică şi de TIC 
 

1 CLASĂ A V-A / 28 DE ELEVI 
 
Reţea cu 95 de calculatoare de ultimă              
generaţie - ClickNet  acces non-stop. 
 Implementare  program AEL.  

Contact : Tecuci, Str. Costache Racoviţă, nr. 20,   
tel:0236/820 010  fax: 0236/816 915 
 e-mail: lchogas@yahoo.com   
web-site: www.cnchogastecuci.ro 

 

Contact > Tecuci, Str. Costache Racoviţă, nr. 

TECUCI - JUDEŢUL GALAŢI 

http://www.cnchogastecuci.ro/
mailto:lchogas@yahoo.com


 perspectiva integrării depline în spaţiul 
românesc şi european economic, ştiinţific şi 
ocupaţional; 

 continuarea studiilor în învăţământul 
superior de stat sau particular; 

 consiliul elevilor - participant activ şi 
democratic în luarea deciziilor; 

 elevii tuturor profilurilor învaţă să opereze 
pe calculator; acces Internet non - stop; 

 atestat  în  informatică (operator PC, asistent 
programator );  

 diplome speciale şi de performanţă în 
jurnalism şi comunicare media;  

 derulare proiecte și parteneriate 
educaţionale; exprimarea opiniilor  în presa 
şcolară şi locală; soft-uri educaţionale şi 
ştiinţifice proprii compatibile cu platforma AEL 
şi Şcoala Discovery 

 ,,Parteneriat” – Asociația părinților din CNCH 

 
CABINET ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Direcţii de acţiune 

Orientare pentru carieră;  

Asistenţă psihopedagogică. 
 

Scopul activităţii de consiliere 

-  Asistarea elevilor în construirea carierei; 

-  Atingerea ţintelor personale (de pregătire 

ştiinţifică, opţiuni pentru carieră/educaţie). 

Principalul scop al consilierii îl reprezintă 

asistenţa în vederea identificării şi folosirii cât 

mai eficiente a propriilor resurse 
 

Metode 

Consiliere individuală şi de grup;  

Consilierea părinţilor; 

Metode moderne de testare psihologică, 

dezvoltare, prevenţie;  

Colaborarea cu diriginţii claselor; 

 

 

 

 

 

EXTRAȘCOLARE 
 

- Formaţii artistice: 
dans, folclor, muzicale, 
trupa SHADOW THEATRE, 
- Reviste şcolare  
- Sesiuni ştiinţifice;  
- Săptămâna Altfel 
- Concursuri de tradiţie;  
- Echipa de robotică 
THOBOR 
- Cerc de robotică;              
- Cenaclul elevilor;              
- Întreceri sportive;             
- Expoziţii de artă plastică  
- Expediţii, excursii 
- Competiţii sportive 
 

DOAR ALĂTURI DE NOI VEI REUŞI! 

 

     Colegiul Naţional   ,,Calistrat Hogaş” din Tecuci este şcoala cu cea mai 
mare reprezentativitate pentru învăţământul din municipiul Tecuci şi zona 

fostului judeţ cu acest nume. Gimnaziul Real de băieţi a fost înfiinţat în 

1878 (o clasă cu 51 elevi), funcţionând iniţial într-o sală a vechii Primării. 
Între 1879-1887 este găzduit în casele din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 5. La 3 

septembrie 1889 se inaugurează clădirea proprie (actuala Şcoală Generală 
Nr. 10 " D. A. Sturdza " ). Din 1921 Gimnaziul s-a transformat în Liceul 

Real de băieţi. Între 1948-1967 s-a numit Şcoala Medie Mixtă Nr. 2 Tecuci. 

În 1967 Liceul s-a mutat în localul actual. În octombrie 1978 a fost organizat 
Centenarul. Din 1977 a devenit Liceul Industrial Nr. 2 Tecuci, până în 

decembrie 1989. Din 1990 se revine la forma de Liceu Teoretic, luând numele lui Calistrat Hogaş, scriitor, elev şi apoi profesor 
al şcolii. În octombrie 2003, la sărbătorirea celor 125 de ani, i se acordă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin decret 
prezidenţial titlul de Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş”. Absolvenţi, nume celebre afirmate în ştiinţa, arta şi cultura 

românească : scriitorii Ştefan Petică, Calistrat Hogaş, Ion Dongorozi, Tudor Pamfile, Eugen Boureanul, I. Valerian, Ion 

Hurjui, acad. Iorgu Iordan, Militiade Filipescu, Mihai Berza, Vintilă Dongorozi, pedagogul Constantin Narly, pictorul 

Gheorghe Petraşcu, sculptorul George Apostu, ziariştii N.N. Lupu, Pamfil Şeicaru, chimistul Ilie Matei şi mulţi alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   REZULTATE  PERFORMANTE 
 

  Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci tradiţie  

şi implicare în formarea absolvenţilor bine pregătiţi; 

 număr mare de elevi participanţi şi câştigători la  

olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale; 

 în programul "Bani de liceu" = 46 de elevi; 

 16 elevi cu media generală 10;  

 514 elevi cu media generală între 9 şi 9,99; 

 303 elevi cu media generală între 7 şi 8,99; 
 

SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU ASPIRAŢIILE TALE 

 

O ŞCOALĂ PENTRU ASPIRAŢIILE TALE! 

  OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021-2022 

ECOLOGIŞTII 

ECOLOGIŞTII 

 

INFO 



COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” 
TECUCI  

Bd.Victoriei, nr. 12 
Telefon/Fax 0236  811695 

E-mail: cnsh.tecuci@gmail.com 
Site: www.spiruharet-tecuci.ro 
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CNSH este promotorul unui învăţământ de 
cea mai bună calitate, propunându-și 
drept coordonate fundamentale îmbinarea 
echilibrată a tradiției cu inovația, formarea 
unor personalități orientate către succes, 
apte a se adapta optim la schimbare, în 
acord cu principiile dezvoltării durabile – 
totul, pe fondul competenței şi 
responsabilității acționale. 
 

MISIUNEA ȘCOLII 
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Responsabilitate 
Demnitate 
Implicare 

Perseverență 
Cooperare 
Toleranță 

mailto:cnsh.tecuci@gmail.com
http://www.spiruharet-tecuci.ro/


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021 -2022  

Începe prin a lua decizia potrivită privind 

educația și formarea ta! 

Profil 

UMAN 

Cercetașii României                   

PERFORMANŢA ŞCOLARĂ ESTE DOVEDITĂ DE 
REZULTATELE OBŢINUTE: 

* 98,28% promovabilitatea la examenul de  
bacalaureat 2020 
* 100% promovabilitatea la examenul de evaluare 
națională 2020 
* 95% absolvenți integrați în învățământul  
superior 
* Între anii 1998-2020, elevii haretiști au obținut la 
olimpiadele școlare naționale și internaționale un 
număr de 223 de premii.  

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
3 clase - 84 locuri 
Prima medie: 9,98  

  Ultima medie: 8,84 

ȘTIINŢE SOCIALE 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie : 9,72 
Ultima medie: 8,68 

 

ȘTIINȚE ALE NATURII 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie: 9,80 
Ultima medie: 8,70 

FILOLOGIE 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie: 9,13 
Ultima medie: 8,26 

Alege specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ și poți deveni:  

PROGRAMATOR CALCULATOARE, OPERATOR ÎN TEHNICĂ DE CALCUL,  

ANALIST SISTEME! 

Vrei să devii MEDIC, FARMACIST, BIOLOG, FIZICIAN, CHIMIST?  

Alege specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII! 

Te interesează o carieră în DIPLOMAȚIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

AVOCATURĂ? Vrei să devii PSIHOLOG, SOCIOLOG?  

Specializarea ȘTIINȚE  SOCIALE este o bună alegere! 

Vrei să devii AVOCAT, JURNALIST, TRADUCĂTOR sau TRANSLATOR?  

Specializarea FILOLOGIE este pentru tine! 

Profil 

REAL 
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 Clubul de dezbateri 

„Everest” 

PROIECTE 
EDUCAŢIONALE 

European Waves On The 
Internet Radio 
Euroscola 
Zâmbete în dar 
Şcoala din inima mea 
Francophonie, francofolie 
 
 



                Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.107;  
    Tel./Fax: 0236811133,  E-mail: cnaetecuci@yahoo.com 

 Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci are o tradiţie de peste 91 de 

ani în învăţământul economic şi 71 de ani în învăţământul agricol. 

 Unitatea de învăţământ oferă elevilor oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate, 

sprijinind dezvoltarea carierei  în unul din domeniile esenţiale: Agricol, Industrie 

Alimentară,  Protecţia mediului şi Economic, asigurându-le  acestora şanse egale în 

obţinerea performanţelor şi sporirea calităţii vieţii.  

 În anul şcolar 2020-2021, prima medie de admitere a fost de 9,05 şi ultima medie 

de admitere la colegiu a fost de 5,69. 

 După finalizarea studiilor in cadrul Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie 

Tecuci, fiecare elev se poate încadra pe piaţa muncii în funcţie de specializare sau poate 

urma studii postliceale şi superioare ȋn orice domeniu, deoarece  planurile-cadru de 

ȋnvӑţӑmânt pentru liceele tehnologice cuprind studiul disciplinelor de specialitate şi al ce-

lor de culturӑ generalӑ.   

            ZilelE PorŢilor Deschise:  

                      20 - 23 aprilie 2021 

       Împreună construim cariere! 

mailto:cnaetecuci@yahoo.com


 

Piaţa muncii Studii 

AGRICULTURĂ ECONOMIC PROTECȚIA 

MEDIULUI 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

clasa a IX-a 

3 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

Tehnician 

agronom 

Tehnician 

horticultor 

Tehnician 

veterinar 

clasa a IX-a 

3 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

clasa a IX-a 

2 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

Tehnician activităţi 

economice 

Tehnician analize 

produse alimentare 

clasa a IX-a 

1 clasă 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 
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    RESURSE MATERIALE : 
 21 clase, din care 7 cabinete de specialitate şi 

5 pentru disciplinele de cultură generală;  3 

laboratoare: 1 de fizică, 1 de chimie şi 1 de 

biologie; 

 1 centru de documentare şi informare; 

 1 cabinet pentru firme de exerciţiu; 

 2 săli multimedia  

 1 sală de festivităţi; 

 2 terenuri de sport (din beton şi ȋnierbat) 

 cantină şi internat; 

 două cabinete medicale, dintre care unul 

stomatologic;  

 ferma didactică cu o suprafaţă de 6 ha, struc-

turată pe loturi didactice pentru efectuarea 

stagiului de pregătire practică de către elevi, 

conform domeniilor de calificare. 

      
RESURSE UMANE :  
 
 cadre didactice calificate şi foarte 

bine pregătite; 

 psiholog şcolar; 

 medic şcolar, medic stomatolog şi 

două asistente medicale; 

 personal didactic auxiliar şi nedi-

dactic de 

specialitate. 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii  
mediului 



 

    Tehnologia de cultivare a 

p l a n t e l o r ,  m a n a g e m e n t u l 

exploatațiilor agricole, circulație 

rutieră, conducerea tractorului, 

legislație și etică profesională 

Tehnician 

agronom 

 

    Patologie și 

o b s t e t r i că  ch i ru rg i ca l ă , 

patologie infecțioasă, control 

sanitar veterinar, etică și 

legislație profesională 

AGRICULTURĂ 

 

       Tehnologia de cultivare a 

legumelor, florilor și pomilor fructiferi 

managementul exploatațiilor 

agricole, circulație rutieră, 

conducerea tractorului, legislație 

și etică profesională 
 

Tehnician 

horticultor 

Tehnician 

veterinar 

 

     

         Contabilitate, marketing, 

contracte economice, planificare 

operațională 

ECONOMIC 

 

 

     G e s t i o n a r e a  d e ș e u r i l o r , 

supravegherea și  controlul calităţii 

apelor, a solului, a ecosistemelor  

   antropizate și a aerului, 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

 

        Efectuarea analizelor 

specifice în industria alimentară 

extractivă, efectuarea analizelor 

s p e c i f i c e  l a  o b ţ i n e r e a 

produselor de origine animală și 

vegetală 

Tehnician activităţi 

economice 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

Tehnician analize 

produse alimentare 

competenŢe specifice  

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii  
mediului 



 

  

                                                                                 

  

 

 

    

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: 
❖ Sănătate şi asistenţă pedagogică - 3 clase 

❖ Estetică şi igiena corpului omenesc - 1 clasă 
 

Ultima medie de admitere la liceu în anul şcolar 2020- 2021: 

▪ Comerț: - 

 

                                                                

PROFILUL /  

DOMENIUL 
SPECIALIZAREA 

LICEU LICEU ŞCOALĂ 

PROFESIONALĂ ZI SERAL 

SERVICII 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

1   

Organizator 
banqueting 

 1  

Bucătar   1 

Ospătar (chelner), 
vânzător în unităţi 

de alimentaţie  
  1 

Comerciant-
vânzător 

  1 

Frizer - coafor - 
manichiurist - 
pedichiurist 

  1 

TEHNIC 
Zidar – pietrar - 

tencuitor   1 

RESURSE 

NATURALE 

ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI  

Operator în 
prelucrarea 
legumelor şi 

fructelor  
  1 

Brutar - patiser - 
preparator produse 

făinoase 
  1 

Dragi elevi, 
          Misiunea  școlii noastre este de a asigura 

pregătirea voastră la nivelul standardelor 

Uniunii Europene  în vederea integrării pe 

piața  forței de muncă. 

Str. Matei Basarab, nr. 11, Tecuci 

Tel/fax: 0236811344 / 0236811322 

E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com 

http://www.gsoc.ro 

 

 

 

PENTRU VOI, ŞCOALA DISPUNE DE: 
                   
➢ 15 săli de clasă; 

➢ Bibliotecă cu sală de lectură;  

➢ Sală ROSE; 

➢ Sală de sport; 

➢ Cabinet de consiliere; 

➢ Laboratoare: SEI, AEL,  Științe,  Comerț,  

Turism și alimentație, Estetica și igiena corpului  

omenesc, Construcţii,  instalaţii şi lucrări 

publice.    

VĂ PUTEŢI IMPLICA ÎN DERULAREA  
URMĂTOARELOR   ACTIVITĂŢI: 

 

   „Caledonia Style” 

   „Stilişti în devenire”  

   „Drumurile carierei” 

   „Lumină din lumină”  

   „Icoana – fereastră spre cer” 

   „Fericirea se naşte din sănătate” 

   „Dăruind vei dobândi” 

   ,,Firma de exercițiu’’. 

mailto:ovidcaledoniu@yahoo.com


 
  Elevii vor desfăşura 

activitatea de  instuire   practică  în  

atelierele şcolii şi la agenţii 

economici din  municipiul    Tecuci. 

După terminarea programului 

de formare, elevii au posibilitatea să 

se angajeze pe piaţa muncii la unul 

dintre agenţii economici parteneri 

sau să-şi continue studiiile într-o 

calificare de nivel superior. 

 

 

 
PARTENERI 

 Primăria; 

 Biserica; 

 Poliţia; 

 Agenţii economici; 

 Casa de Cultură; 

 Asociaţia Mediatorilor  

Rromi din România; 

 Clubul Copiilor; 

 Clubul Sportiv; 

 Centrul de plasament 

David Austin” din 

Ţigăneşti; 

 Biblioteca municipală. 

 

Cabinetul Interşcolar de Asistenţa Psihologică oferă: 

Consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de: 

➢ imaginea de sine; 

➢ probleme de comunicare şi relaţionare; 

➢  dezvoltarea personală a elevilor şi diminuarea stărilor de disconfort  

psihic; 

➢ prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc; 

➢ favorizarea adaptării şi integrării sociale; 

➢ facilitarea şi optimizarea adaptării elevului  la cerinţele şcolii şi a 

şcolii la nevoile elevilor; 

➢ optimizarea relaţiilor profesori–elevi/parinţi– elevi; 

➢ cunoaşterea propriilor aptitudini, interese şi abilităţi; 

➢ informarea şi consilierea carierei etc.  



                                     MOTTO: „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.” Seneca 

 
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci, cuprinzând în planul de şcolarizare 2021-2022, toate nivelele de 

învăţământ, vizează dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 

LICEU ZI: 

Domeniul: Comerț 

Calificarea:Tehnician în activități de comerț 

Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul în 

activităţi de comerţ  este acea persoană  care vinde/ cumpără  pe 

piaţă, dezvoltă  legături cu parteneri  externi, este un bun 

negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la 

adevărata lor calitate pentru a justifica preţurile.  

LICEU SERAL: 

Domeniul: Turism şi alimentaţie 

              Calificarea: Organizator banqueting 

Descrierea succintă a calificării: Organizatorul 

banqueting va 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. 

Elevii  de liceu zi pot beneficia de programul național de protecție socială ,,Bani de liceu”. 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Turism și alimentație 

Calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unităţile 

de alimentaţie 

Descrierea succintă a calificării: Chelnerii (ospătarii) 

servesc produse  alimentare şi băuturi  în locuri comerciale de 

luat masa  şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi 

trenurilor de călători.  

Calificarea: Bucătar 

Descrierea succintă a calificării: Bucătarii  realizează 

preprate culinare după diferite reţete  care să satisfacă exigenţele 

consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare 

pentru gătit, le găteşte  şi le  împarte în porţii. 

 

Domeniul: Comerț 

Calificarea: Comerciant – vânzător 

Descrierea succintă a calificării: Comerciant – 

vânzătorul  oferă clienţilor  marfa solicitată şi întocmeşte 

formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează 

în  magazin / raion într-un mod comercial , se asigură că marfa 

este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare 

despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a 

mărfii, are cunoştiţe  şi abilităţi  privind realizarea operaţiilor  din 

depozit, aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor, recepţia 

mărfurilor, etc.  
 

Domeniul: Estetică şi igiena corpului omenesc 

Calificarea: Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 

Descrierea succintă a calificării:  Calificarea frizer- 

coafor – manichiurist –pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea serviciilor pentru realizarea 

lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi pedichiură.  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Industrie alimentară 

Calificarea: Operator în prelucrarea legumelor și 

fructelor 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea operator 

în prelucrarea legumelor şi fructelor este cea care asigură  

absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării 

operaţiilor de recepţionare, depozitare şi transport a materiilor 

prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare în scopul 

obţinerii semifabricatelor şi produselor finite  de calitate 

corespunzătoare. Calificarea presupune şi capacitatea de deservire 

şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul unităţilor  

prelucratoare de legume şi fructe. 

 

Calificarea: Brutar-patiser-preparator produse 

făinoase 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea brutar - 

patiser – preparator produse făinoase  se aplică  lucrătorilor  

care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, patiserie 

şi de fabricare a produselor făinoase specializate în fabricarea 

diferitelor tipuri de produse de panificaţie, de patiserie, de 

produse făinoase la nivel de calitate şi siguranţă care să asigure 

protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor. 

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea: Zidar – pietrar- tencuitor 

Descrierea succintă a calificării: Zidarul – pietrar – 

tencuitor execută elemente de construcţii din zidării de 

complexităţi diferite. Aprovizionează locul de muncă cu 

materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, le 

pregăteștepentru lucru , prepară mortarele pentru zidării şi 

tencuieli. Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din 

zidărie, în vederea tencuirii şi le tencuieşte. 

TOȚI elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională în cuantum de 200 lei/lună. 

 
LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu:  

• Diplomă de bacalaureat; 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

• Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 

• Certificat de competenţe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigurat pregătirea (liceu, filiera 

tehnologică ). 

 

Pentru absolvenţii de învățământ profesional:  

• Certificat de competenţe profesionale nivel 3, pentru 

calificarile corespunzătoare. 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

 

 

 

Oportunități la terminarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau 

continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.  





 

  

                                                                                 

  

 

 

    

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: 
❖ Sănătate şi asistenţă pedagogică - 3 clase 

❖ Estetică şi igiena corpului omenesc - 1 clasă 
 

Ultima medie de admitere la liceu în anul şcolar 2020- 2021: 

▪ Comerț: - 

 

                                                                

PROFILUL /  

DOMENIUL 
SPECIALIZAREA 

LICEU LICEU ŞCOALĂ 

PROFESIONALĂ ZI SERAL 

SERVICII 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

1   

Organizator 
banqueting 

 1  

Bucătar   1 

Ospătar (chelner), 
vânzător în unităţi 

de alimentaţie  
  1 

Comerciant-
vânzător 

  1 

Frizer - coafor - 
manichiurist - 
pedichiurist 

  1 

TEHNIC 
Zidar – pietrar - 

tencuitor   1 

RESURSE 

NATURALE 

ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI  

Operator în 
prelucrarea 
legumelor şi 

fructelor  
  1 

Brutar - patiser - 
preparator produse 

făinoase 
  1 

Dragi elevi, 
          Misiunea  școlii noastre este de a asigura 

pregătirea voastră la nivelul standardelor 

Uniunii Europene  în vederea integrării pe 

piața  forței de muncă. 

Str. Matei Basarab, nr. 11, Tecuci 

Tel/fax: 0236811344 / 0236811322 

E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com 

http://www.gsoc.ro 

 

 

 

PENTRU VOI, ŞCOALA DISPUNE DE: 
                   
➢ 15 săli de clasă; 

➢ Bibliotecă cu sală de lectură;  

➢ Sală ROSE; 

➢ Sală de sport; 

➢ Cabinet de consiliere; 

➢ Laboratoare: SEI, AEL,  Științe,  Comerț,  

Turism și alimentație, Estetica și igiena corpului  

omenesc, Construcţii,  instalaţii şi lucrări 

publice.    

VĂ PUTEŢI IMPLICA ÎN DERULAREA  
URMĂTOARELOR   ACTIVITĂŢI: 

 

   „Caledonia Style” 

   „Stilişti în devenire”  

   „Drumurile carierei” 

   „Lumină din lumină”  

   „Icoana – fereastră spre cer” 

   „Fericirea se naşte din sănătate” 

   „Dăruind vei dobândi” 

   ,,Firma de exercițiu’’. 

mailto:ovidcaledoniu@yahoo.com


 
  Elevii vor desfăşura 

activitatea de  instuire   practică  în  

atelierele şcolii şi la agenţii 

economici din  municipiul    Tecuci. 

După terminarea programului 

de formare, elevii au posibilitatea să 

se angajeze pe piaţa muncii la unul 

dintre agenţii economici parteneri 

sau să-şi continue studiiile într-o 

calificare de nivel superior. 

 

 

 
PARTENERI 

 Primăria; 

 Biserica; 

 Poliţia; 

 Agenţii economici; 

 Casa de Cultură; 

 Asociaţia Mediatorilor  

Rromi din România; 

 Clubul Copiilor; 

 Clubul Sportiv; 

 Centrul de plasament 

David Austin” din 

Ţigăneşti; 

 Biblioteca municipală. 

 

Cabinetul Interşcolar de Asistenţa Psihologică oferă: 

Consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de: 

➢ imaginea de sine; 

➢ probleme de comunicare şi relaţionare; 

➢  dezvoltarea personală a elevilor şi diminuarea stărilor de disconfort  

psihic; 

➢ prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc; 

➢ favorizarea adaptării şi integrării sociale; 

➢ facilitarea şi optimizarea adaptării elevului  la cerinţele şcolii şi a 

şcolii la nevoile elevilor; 

➢ optimizarea relaţiilor profesori–elevi/parinţi– elevi; 

➢ cunoaşterea propriilor aptitudini, interese şi abilităţi; 

➢ informarea şi consilierea carierei etc.  



                                     MOTTO: „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.” Seneca 

 
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci, cuprinzând în planul de şcolarizare 2021-2022, toate nivelele de 

învăţământ, vizează dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 

LICEU ZI: 

Domeniul: Comerț 

Calificarea:Tehnician în activități de comerț 

Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul în 

activităţi de comerţ  este acea persoană  care vinde/ cumpără  pe 

piaţă, dezvoltă  legături cu parteneri  externi, este un bun 

negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la 

adevărata lor calitate pentru a justifica preţurile.  

LICEU SERAL: 

Domeniul: Turism şi alimentaţie 

              Calificarea: Organizator banqueting 

Descrierea succintă a calificării: Organizatorul 

banqueting va 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. 

Elevii  de liceu zi pot beneficia de programul național de protecție socială ,,Bani de liceu”. 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Turism și alimentație 

Calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unităţile 

de alimentaţie 

Descrierea succintă a calificării: Chelnerii (ospătarii) 

servesc produse  alimentare şi băuturi  în locuri comerciale de 

luat masa  şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi 

trenurilor de călători.  

Calificarea: Bucătar 

Descrierea succintă a calificării: Bucătarii  realizează 

preprate culinare după diferite reţete  care să satisfacă exigenţele 

consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare 

pentru gătit, le găteşte  şi le  împarte în porţii. 

 

Domeniul: Comerț 

Calificarea: Comerciant – vânzător 

Descrierea succintă a calificării: Comerciant – 

vânzătorul  oferă clienţilor  marfa solicitată şi întocmeşte 

formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează 

în  magazin / raion într-un mod comercial , se asigură că marfa 

este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare 

despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a 

mărfii, are cunoştiţe  şi abilităţi  privind realizarea operaţiilor  din 

depozit, aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor, recepţia 

mărfurilor, etc.  
 

Domeniul: Estetică şi igiena corpului omenesc 

Calificarea: Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 

Descrierea succintă a calificării:  Calificarea frizer- 

coafor – manichiurist –pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea serviciilor pentru realizarea 

lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi pedichiură.  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Industrie alimentară 

Calificarea: Operator în prelucrarea legumelor și 

fructelor 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea operator 

în prelucrarea legumelor şi fructelor este cea care asigură  

absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării 

operaţiilor de recepţionare, depozitare şi transport a materiilor 

prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare în scopul 

obţinerii semifabricatelor şi produselor finite  de calitate 

corespunzătoare. Calificarea presupune şi capacitatea de deservire 

şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul unităţilor  

prelucratoare de legume şi fructe. 

 

Calificarea: Brutar-patiser-preparator produse 

făinoase 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea brutar - 

patiser – preparator produse făinoase  se aplică  lucrătorilor  

care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, patiserie 

şi de fabricare a produselor făinoase specializate în fabricarea 

diferitelor tipuri de produse de panificaţie, de patiserie, de 

produse făinoase la nivel de calitate şi siguranţă care să asigure 

protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor. 

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea: Zidar – pietrar- tencuitor 

Descrierea succintă a calificării: Zidarul – pietrar – 

tencuitor execută elemente de construcţii din zidării de 

complexităţi diferite. Aprovizionează locul de muncă cu 

materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, le 

pregăteștepentru lucru , prepară mortarele pentru zidării şi 

tencuieli. Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din 

zidărie, în vederea tencuirii şi le tencuieşte. 

TOȚI elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională în cuantum de 200 lei/lună. 

 
LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu:  

• Diplomă de bacalaureat; 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

• Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 

• Certificat de competenţe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigurat pregătirea (liceu, filiera 

tehnologică ). 

 

Pentru absolvenţii de învățământ profesional:  

• Certificat de competenţe profesionale nivel 3, pentru 

calificarile corespunzătoare. 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

 

 

 

Oportunități la terminarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau 

continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.  


