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1. Calificarea Tehnician analize produse alimentare 
se obţine prin formarea competenţelor de la nivelul 3

§  Abilităţi cheie:

•Comunicare în limba modernă 
Gândire critică şi rezolvare de probleme de gândire

•ersonale
lucrarea informaţiei

•Comunicare
•Dezvoltarea carierei profesionale 
•Procesarea datelor numerice 
•Iniţierea unei afaceri

Unităţi de competenţă tehnice generale:

•Protecţia şi securitatea muncii 
•Conducerea calităţii în industria alimentară 
•Monitorizarea aplicării măsurilor de igienă şi protecţia 
mediului în industria alimentară 
•Aplicarea legislaţiei în industria alimentară 
•Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare 
•Tehnica analizelor de laborator

Unităţi de competenţă tehnice specializate:

•Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară 
extractivă
•Efectuarea analizelor specifice în industria fermentativă
• Efectuarea analizelor specifice în industria de morărit, 
panificaţie şi produse fainoase 
•Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor 
de origine animală

•Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrării 
legumelor şi fructelor

•Determinarea falsificării produselor alimentare prin 
analize de laborator

Proiectele europene ca strategii educaţionale

Şcoala noastră a iniţiat primul proiect european inca din anul 2000 iar de atunci, a depus numeroase aplicaţii

şi a derulat numeroase acţiuni pe linii de finanţare diverse: Socrates-Comenius, Socrates-Leonardo da Vinci, Minerva,

ETF, Phare TVET, Phare CBS, Educaţia 2000+, A doua şansă, Long Life Leaming Programme.

Din proiectele derulate, şcoala şi-a imbogăţit patrimoniul, profesorii au beneficiat de stagii de formare şi perfecţionare 

la cele mai înalte standarde, elevii şi profesorii au participat la activităţi comune de tip mobilităţi transnaţionale 

în numeroase ţări europene: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Polonia, Spania, Grecia, Marea Britanie,

Estonia, Finlanda, Republica Moldova, Ungaria, Danemarca, Portugalia, Turda.
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2. TEHNICIAN IN TURISM
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COMPETENŢE CHEIE:

• Comunicare în limba modernă
• Gândire critică şi rezolvare de probleme
• Managementul relaţiilor interpersonale
• Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
• Comunicare
• Dezvoltarea carierei profesionale
• Procesarea datelor numerice
• Iniţierea unei afaceri

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

•Mediul concurenţial al afacerii
• Marketingul afacerii
• Planificarea operaţională
• Resurse umane 
•Managementul calităţii
• Finanţarea afacerii
• Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

• Tipologia agenţiilor de turism
• Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism
• Organizarea agenţiei de turism
• Oferta de produse şi servicii în cadrul agenţiei de turism
• Politici şi strategii de marketing în agenţia de turism
• Relaţii publice şi de protocol
• Negocierea şi argumentarea vânzării produselor şi 
serviciilor turistice

• Norme de dezvoltare durabilă

Parteneriatele educaţionale

Parteneriatele dezvoltate cu prilejul aplicarii si derulării proiectelor europene 

s-au consolidat de-a lungul anilor si au constituit in permanenta o resursa educaţionala valoroasa. 

Profesorii si elevii noştri, mai nou, si părinţii, au beneficiat si benefidaza de schimburi si 

mobilitati transnaţionale in cursul carora se realizeaza activitati cu un continut educativ 

bogat si cu implicare majora in viata scolii noastre. Politica de deschidere către Europa a scolii 

noastre ne-a dat posibilitatea de a acumula experienţe valoroase si de a ne considera membrii 

unei comunitari europene de invatare construita de-a lungul a peste 10 ani de colaborare activa
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3. Calificarea Tehnidan în industria alimentara
se obţine prin formarea competenţelor de la nivelul 3

Abilităţi cheie:
• Comunicare în limba modernă
• Gândire critică şi rezolvare de probleme
• Managementul relaţiilor interpersonale
• Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
• Comunicare
• Dezvoltarea carierei profesionale
• Procesarea datelor numerice
• Iniţierea unei afaceri

Unităţi de competenţe tehnice generale:

• Conducerea calităţii în industria alimentară
• Protecţia şi securitatea muncii
• Controlul proceselor biochimice din industria alimentară 
•Aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia mediului în
industria alimentară

• Procese tehnologice în industria alimentară
• Marketing în industria alimentară
• Planificarea proceselor tehnologice din industria alimentară 

Unităţi de competenţe tehnice specializate:

• Tehnologii specifice în industria alimentară extractivă
• Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă
• Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine 
animală
• Tehnologii specifice de prelucrare a legumelor şi fructelor
• Tehnologii specifice de obţinere a proauselor de morărit şi 
panificaţie

Beneficii ale proiectelor

Proiectele derulate si cele aflate in derulare in pe digeiite linii de finanţare fumizeaza 
valoare adaugata procesului de invatare la nivelul calitatativ impus de standardele naţionale 
si internaţionale. Activitatile derulate in cadrul proiectelor sunt integrate in programul de 
invatare iar rezultatele sunt utilizate curent in ridicarea nivelului de pregătire al elevilor.
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4. ORGANIZATOR BANQUETING

UNITĂŢI DE COMPETENŢE 

COMPETENŢE CHEIE:

1. Comunicare în limba modernă
2. Gândire critică şi rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale
4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
5. Comunicare
6. Dezvoltarea carierei profesionale
7. Procesarea datelor numerice
8. Iniţierea unei afaceri

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

16. Mediul concurenţial al afacerii
17. Marketingul afacerii
18. Planificarea operaţională
19. Resurse umane
20. Managementul calităţii
21. Finanţarea afacerii
22. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

16. Planificarea activităţilor de servire
17. Oferta de meniuri
18. Activitatea de servire în restauraţie
19. Activitatea de servire în bar
20. Organizarea personalului
21. Organizarea serviciilor de protocol
22. Coordonarea serviciilor de protocol
23. Calitatea relaţiilor cu clienţii
24. Promovarea activităţilor de servire
25. Decontarea serviciilor prestate

Programul sectorial Leonardo da Vinci 
Are ca obiective generale
Dezvoltarea tehnicilor de predare/ învaţare pentru toate persoanele implicate în educaţie 
şi formare profesională (cu excepţia nivelului tertiar),
Dezvoltarea instituţiilor, organizaţiilor care fumizeaza/ fadliteaza accesul la educaţie si 
formare profesionala,
încurajarea cooperării europene in educaţie si formare profesionala,
Implementarea conceptelor Declaraţiei de la Copenhaga cu ajutorul inovaţiei, testării 
si experimentării.
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5. TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE 

COMPETENŢE CHEIE:

* Comunicare în limba modernă 
*Gândire critică şi rezolvare de probleme 
^Dezvoltarea relaţiilor interpersonale 
^Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
* Comunicare
^Dezvoltarea carierei profesionale 
^Procesarea datelor numerice 
^Iniţierea unei afaceri

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

*Mediul concurenţial al afacerii 
^Marketingul afacerii 
^Planificarea operaţională 
*Resurse umane 
^Managementul calităţii 
^Finanţarea afacerii
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE:

^Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de 
patiserie-coretăiie 

^Organizarea producţiei culinare 
^Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie 
^Consumuri specifice şi reţete
* Particularităţile cateringului 
^Sistemul HACCP -  siguranţa alimentelor 
•Calitatea şi siguranţa mediului de muncă 
Protecţia consumatorilor
^Promovarea producţiei culinare şi de patiserie -cofetărie 
*Bucătăria naţională şi internaţională

Programul sectorial Comenius
Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la 
şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfaşoară 
activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi 
autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul 
educaţional Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de 
formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii 
de formare iniţiala şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană 
în educaţie.
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6. TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE

Abilităţi cheie:
•Comunicare în limba modernă 
•Gândire critică şi rezolvare de probleme 
•Managementul relaţiilor interpersonale 
•Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 
•Comunicare
•Dezvoltarea carierei profesionale 
•Procesarea datelor numerice 
•Iniţierea unei afaceri

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
•Mediul concurenţial al afacerii
•Marketingul afacerii
•Planificarea operaţională
•Resurse umane
•Managementul calităţii
•Finanţarea afacerii
•Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 
•Rezervarea spaţiilor de cazare 
•Primirea şi cazarea turiştilor
•Coordonarea activităţilor compartimentelor unităţilor 

de cazare
•Gestionarea resurselor umane în unităţile de cazare 
•Decontarea serviciilor prestate 
•Contractarea în activitatea hotelieră 
•Promovarea produsului hotelier 
•Atitudinea centrată pe dient 
•Norme de dezvoltare durabilă

Programul sectorial Grundtvig
Isi propune sa ofere alternative educaţionale si sa imbunatateasca accesul celor care, 
indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educaţia 
adulţilor. Grundtvig vine in intampinarea nevoilor de predare/invatare ale adulţilor si 
se adreseaza instituţiilor sau organizaţiilor care asigura sau fadliteaza educaţia acestora.
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7.Tehnitian Ecolog şi Protecţia 
Calităţii Mediului

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE:

COMUNICARE ÎN LIMBAMODERNĂ
GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME
Managementul RELAŢIILOR INTERPERSONALE
UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
COMUNICARE
DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 
PROCESAREA DATELORNUMERICE 
INIŢIEREA UNEI AFACERI

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE:

IGIENA ŞI POTECŢIA MUNCII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 
OPERAŢII DE BAZĂ ÎN LABORATOR 
ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
ANALIZA INSTRUMENTALĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢA TEHNICE SPECIALIZATE:

POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢH
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN 
ECOSISTEMELE ANTROPIZATE 
CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE 
GESTIONAREA DEŞEURILOR
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR NATURALE 
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII AERULUI 
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII SOLULUI 
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE 
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE

Programul sectorial Grundtvig
Isi propune sa ofere alternative educaţionale si sa imbunatateasca accesul celor care, 
indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educaţia 
adulţilor. Grundtvig vine in intampinarea nevoilor de predare/invatare ale adulţilor si 
se adreseaza instituţiilor sau organizaţiilor care asigura sau fadliteaza educaţia acestora.
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