
COLEGIUL ECONOMIC
“DELTA DUNĂRII” TULCEA

UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC…

• asigură educația și formarea profesională inițială,
necesare accesului direct pe piața muncii, dar și
continuării studiilor în sistemul universitar.

• se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe,
deprinderi şi competenţe necesare ocupării unui loc de
muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4.

• Prin promovarea examenului de certificare a calificării
profesionale, absolvenții obțin certificatul de calificare
profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass, corespunzător nivelului de calificare dobândit.



DE CE SĂ NE ALEGI PE NOI?

OFERTA NOASTRĂ…

 este REALISTĂ în primul rând datorită

faptului că unitatea noastră şcolară

asigură specializarea în MESERII VIITOR

pentru care EXISTĂ LOCURI DE MUNCĂ.

este DEMONSTRATĂ de calitatea cunoştinţelor

şi deprinderilor profesionale ale absolvenţilor

colegiului nostru și de certificările obținute





 Oferta noastră este susţinută de resursele, programele şi relaţiile
de parteneriat care ne dau posibilitatea să desfaşurăm un
proces de învăţământ eficient.

Colegiul Economic "Delta Dunării" este singura instituţie
şcolară din judeţul Tulcea care asigură un parcurs şcolar
integral. Un absolvent al clasei a VIII a care devine elev al
Colegiului Economic poate, în mod succesiv, să devină absolvent
al învăţământului profesional, liceal şi superior economic.

Colegiul Economic dispune de un colectiv de 44 de cadre
didactice, format din 25 de profesori de cultură generală, 15
profesori economişti şi 4 maiştri instructori.

Baza materială a Colegiului este alcatuită din 8 corpuri de
clădire care asigură infrastructura necesară funcţionării a 19
cabinete de cultură generală, 3 laboratoare TIC, 3 laboratoare
ştiinţe, 4 amfiteatre a 100 de locuri fiecare, o bibliotecă
conectată la Internet, 14 cabinete cultură specialitate liceu, 9
ateliere tehnologice, internat fete, internat băieți, cantină.



FACILITĂȚI OFERITE ELEVILOR NOSTRI:

• Lecții predate pe table inteligente sau proiectate prin videoproiector

• Ore asistate de calculator

• Laptopuri si tablete cu acces la internet

• Pachetul GSuite for Education care oferă acces la toate aplicațiile Google

• Utilizarea catalogului electronic EDUS pentru transmiterea în timp real a 

notelor și absențelor către părinți

• Pregătire suplimentară la materiile pentru examenul de bacalaureat (în

cadrul proiectului R.O.S.E.)

• Promovabilitate la bacalaureat – peste 75%

• Parteneriate cu agenți economici care asigură angajarea absolvenților

noștri





ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - CLASA A IX-A

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ- PROFIL SERVICII

1. DOMENIUL ECONOMIC- 3 clase/ 72 locuri

- Tehnician în activități economice - 2 clase (48 locuri)
- Tehnician în administrație- 1 clasă (24 locuri)

2. DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE- 3 clase/72 locuri

- Tehnician în turism - 1 clasă (24 locuri)
- Tehnician în gastronomie - 2 clase (48 locuri)

3. DOMENIUL COMERŢ 1 clasă/28 locuri

- Tehnician în activități de comerț - 1 clasă (24 locuri)

- după absolvirea clasei a X a (nivel 2 de calificare) elevii pot opta pentru continuarea 
studiilor în ciclul superior al liceului (cls. XI, XII), în cadrul calificării profesionale în 

funcție de domeniu 



DOMENIUL ECONOMIC
3 CLASE/ 72 LOCURI

Tehnician în activități economice 

2 clase (48 locuri)

• Agent de schimb

• Contabil

• Contabil bugetar

• Referent

• Statistician

• Agent de asigurare

• Operator ghişeu birouri de schimb

• Amanetar

• Agent fiscal

• Funcționar economic

• Operator devize

• Administrator financiar

• Pontator

• Facturist

Tehnician în administrație 

1 clasă (24 locuri)

• Contabil bugetar

• Secretar economic (studii medii)

• Secretar administrativ

• Secretar asistent director

• Asistent manager

• Asistent de cabinet

• Funcţionar administrativ

• Secretară

• Secretară prelucrare texte

• Funcţionar ghişeu servicii publice

• Funcţionar documentare

• Funcţionar informaţii clienţi



DOMENIUL TURISM ŞI 
ALIMENTAŢIE- 3 CLASE/72 LOCURI

Tehnician în turism 

1 clasă (24 locuri)

CATEGORII DE OCUPAȚII 
ACCESIBILE 

• Agent de turism

• Agent de turism tour-
operator

• Agent de transport turistic 
intern

• Agent de asistenfa turistica

• Organizator activitate 
turism (studii medii)

Tehnician în gastronomie 

2 clase (48 locuri)

CATEGORII DE OCUPAȚII 
ACCESIBILE 

• Tehnolog alimentatie
publica

• Inspector calitate 
producţie culinară

• Bucătar sef



DOMENIUL COMERŢ
1 CLASĂ/ 24 LOCURI

Tehnician în activități de comerț  1 clasă (24 locuri)

• Reprezentant comercial

• Agent de vanzari

• Agent comercial

• Mercantizor

• Agent vanzari standarde şi produse conexe

• Agent reclama publicitara

• Agent servicii client

• Operator de interviu

• Operator vanzari prin telefon

• Şef raion/ adjunct marfuri alimentare/ nealimentare

• Supraveghetori in magazine

• Asistent vanzari in magazine

• Vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda



ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ - CLASA a IX a

 Învățământ profesional - 2 clase (48 locuri)
 Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație
 Bucătar

NU UITA CA DRUMUL TĂU NU SE OPREȘTE AICI!

după terminarea clasei a XI a elevii pot opta pentru:
 Angajare în meseria de ospătar (nivel 3 de calificare)
 Continuarea studiilor liceale în meseria de Tehnician în 

gastronomie (nivel 4 de calificare)

FORMARE PROFESIONALĂ AUTENTICĂ ÎN MESERII 

CARE AU O CĂUTARE DEOSEBITĂ PE 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ:



DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
2 CLASE/ 48 LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Ospătar (chelner), vânzător în unități 

de alimentație- 1 clasă (24 locuri)

CATEGORII DE OCUPAȚII 
ACCESIBILE 

• Ajutor de ospătar

• Ospătar (chelner)

• Somelier

• Barman

• Barman preparator

Bucătar - 1 clasă (24 locuri)

CATEGORII DE OCUPAȚII 
ACCESIBILE 

• Bucătar

• Pizzar

• Bucătar specialist/vegetarian/ 
dietetician

• Maestru în arta culinară. 



PREZENTARE PROFIL 
OCUPAȚIONAL - OSPĂTAR





CINE ESTE OSPĂTARUL?

• Ospătarul este persoana care se ocupă de
servire într-un restaurant: datorită lui clienții
pot mânca și bea ceea ce doresc și pot
petrece momente minunate.

• Totodată, ospătarul este și persoana care
vinde, practic, toate produsele și serviciile
unității în care lucrează.





CE FACE OSPĂTARUL?

Principalele atribuții ale ospătarului sunt: 

• Pregătirea salonului pentru servire

• Primirea clienților

• Promovarea și vânzarea produselor și 
serviciilor restaurantului

• Servirea mâncărurilor și băuturilor

• Asistarea clientului în timpul serviciului și 
rezolvarea eventualelor reclamații

• Încasarea contravalorii serviciilor prestate

• Debarasarea spațiului de servire





CE TREBUIE SĂ ȘTIE 
OSPĂTARUL?

Să aibă noțiuni despre preparatele culinare și băuturi

Să știe normele de igienă alimentară

Să aibă cunoștințe de limbi străine, suficiente pentru a
înțelege ce-i cere clientul și a descrie preparatele din meniu

Să știe care sunt pretențiile și obiceiurile diferitelor
segmente de clientelă în funcție de naționalitate, vârstă,
grup de apartenență etc.

Să știe care sunt specialitățile locale, tradiționale și cele pe
care le promovează unitatea

Să cunoască tipurile de vin și de băuturi în general

Să știe normele de comportament specifice și tehnicile de
promovare și vânzare



AGENŢI ECONOMICI PARTENERI:

UNITATEA NOASTRĂ ŞCOLARĂ COLABOREAZĂ CU TOȚI AGENŢII
ECONOMICI IMPORTANȚI DIN TULCEA, ÎN CADRUL INSTRUIRII TEHNOLOGICE.



CE TREBUIE SĂ ȘTIE SĂ FACĂ 
OSPĂTARUL?

Să facă față unei activități care cere abilități manuale și
rezistență fizică

Să facă față unei activități sub presiune, reacționând
corect și rezolvând situațiile stresante

Să înțeleagă exigențele clienților

Să aibă abilitățile practice necesare efectuării diferitelor
servicii în funcție de cerințele organizației

Să colaboreze cu echipa de lucru

Să vorbească în limbile străine aferente segmentelor
preponderente de clientelă

Să vândă produsele și serviciile unității



PREZENTARE PROFIL 
OCUPAȚIONAL - BUCĂTAR



CINE ESTE BUCĂTARUL?

• Bucãtarul realizeazã preparate culinare dupã
diferite retete care sã satisfacã exigentele
consumatorilor. În acest scop, el se ocupã de
pregãtirea produselor alimentare pentru gãtit.

• Bucãtarul utilizeazã în activitatea sa diferite
produse alimentare, unelte si masini cu ajutorul
cãrora transformã alimentele în preparate
culinare.

• Ca unelte si masini utilizate mai frecvent pot fi
enumerate: cutite, satârul, robotul de bucãtãrie,
masini de curãtat si de tãiat zarzavat, masini de
tocat, masini de amestecat, friteuza, cuptoare
clasice sau cu microunde, agregate frigorifice.



CE FACE BUCĂTARUL?

Principalele atribuții ale bucătarului sunt:

• Întocmirea documentelor specifice

• Pregătirea antreurilor calde şi reci

• Pregătirea fripturilor

• Pregătirea gustărilor calde şi reci

• Pregătirea mâncărurilor din carne

• Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, 
ouă, paste făinoase





CE FACE BUCĂTARUL?

Principalele atribuții ale bucătarului sunt: 

• Pregătirea preparatelor lichide

• Prepararea dulciurilor (deserturilor)

• Prepararea fondurilor glace

• Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de 
mare

• Realizarea acţiunilor de supervizare şi control

• Realizarea aluaturilor de bază

• Realizarea salatelor

• Realizarea sosurilor





OCUPAŢIILE AVUTE ÎN VEDERE ÎN STABILIREA 
ARIEI OCUPAŢIONALE SUNT:

• bucătar

• pizzar

• bucătar specialist/vegetarian/ dietetician

• maestru în arta culinară. 





 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;

 Aplicarea normelor HACCP – Hazard Analysis Critical
Control Point (Analiza Riscurilor Punct Critic de Control);

 Aplicarea principiilor nutriţiei sănătoase şi echilibrate;

 Gestionarea documentelor specifice;

 Organizarea muncii în partidele din bucătărie;

 Realizarea preparatelor dietetice şi vegetariene;

 Realizarea de specialităţi culinare din bucătăria naţională şi
internaţională;

 Prezentarea estetică a preparatelor culinare

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
DESFĂŞURATE SUNT:





Colegiul Economic „Delta Dunării" îşi
propune ca finalitate formarea personalităţii 

umane, a capacităţilor intelectuale
şi a abilităţilor practice. 



Activitatea elevilor şi profesorilor are ca 

OBIECTIVE: 

pregătirea profesională de specialitate eficientă

asigurarea accesului elevilor în orice formă şi

filieră de învăţământ superior 

asigurarea unui nivel de cultură generală

compatibil cu cerinţele sociale

educarea unei conduite civilizate

dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a 

personalităţii elevului





VINO SI TU ÎN MAREA FAMILIE A
COLEGIULUI ECONOMIC 
”DELTA DUNĂRII” TULCEA

Str. Viitorului Nr. 32

820236 TULCEA

TEL: 0240/534079

FAX: 0240/534089

Email: colecodd@yahoo.com

Site: www.colegiuldeltadunarii.ro

mailto:colecodd@yahoo.com
http://www.colegiuldeltadunarii.ro/

