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Turism si alimentatie 

După ce ai parcurs cursurile acestei 
specializări: 
+ 

 Desfășori activități în cadrul ho-
telurilor și pensiunilor. 

 Utilizezi echipamente și ustensile 
pentru efectuarea curățeniei, 
întreținerii și amenajării spațiilor 
de cazare, a sălilor cu destinație 
publică și a spațiilor din jurul ho-
telului.  

 Poţi comunica în limbi străine cu 
clienţii din alte ţări; 

 Ştii să utilizezi programe in-
formaţionale în turism. 

Unde te poti angaja? 

 Lucrător hotelier; 
 ÎN URMA ABSOLVIRII ȘCOLII 
PROFESIONALE CU ACEASTĂ 
CALIFICARE 
 Se pot continua studiile în 

învățământul liceal de zi sau seral. 



Ce oferim ? 

  

 

 

- Internat şcolar cu o capacitate de 35 de 

locuri (cu servirea meselor la un preţ  

subvenţionat). 

- Laborator de informatică dotat cu 10+1 

calculatoare conectat la Internet. 

- Biblioteca  conectata la Internet. 

- Cabinet de turism. 

- Transport şcolar care deserveşte 

localităţile învecinate. 

- Acorduri cu agenţi economici, la care se 

efectuează stagiile de practică. 

 
 

Resursa umană din unitatea 

noastră este formată din cadre 

didactice de specialitate şi de 

cultură generală cu o bună 

pregătire profesională. 

Pentru anul şcolar 2020-2021 

Liceul Tehnologic, Lopătari asigură 

continuarea pregătirii absolvenţilor 

de gimnaziu prin cursuri de 

invatamant profesional  cu durata 

de 3 ani. 

 Turism si alimentatie (28 locuri) 

(calificarea “Lucrător hotelier”) 

 
 

 
 
 
 

A face turism înseamnă a merge 

să cauţi foarte departe dorul de a te înto-

arce acasă.  

Resurse materiale 

3. Ce avantaje ai? 
 La absolvirea clasei a XI-a, vei 

obtine  certificatul de competente 
profesionale nivel III, recunoscut in 
toate tarile Uniunii Europene, pre-
cum si certificatul de absolvire a 
ciclului inferior al liceului; 

 Exista posibilitatea de cazare şi 
masă in internatul şcolar reabilitat 
complet prin fonduri europene; 

 Decontarea transportului. 
 Bursă profesională condiționată de 

prezență în valoare de 200 lei. 


