Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară

MESERIA, CALEA SPRE SUCCES
- oferta educațională pemtru școala profesională-

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA
oferă servicii educaţionale pentru tineri prin liceu și școală profesională.
Şcolarizăm elevi din tot judeţul motiv pentru care asigurăm cazare în cămin şi masă în cantina şcolii.
Școala profesională

Calificarea

Număr
clase

Nr elevi

Brutar patiser, preparator produse făinoase
Mecanic auto
Lucrător hotelier

1
2
1
4

24

Domeniul
Industrie alimentară
Mecanică
Turism și alimentație

Total

48
24
96

RESURSE UMANE
Personal didactic şi auxiliar
- 69 cadre didactice
- bibliotecar
- 1 laborant

RESURSE MATERIALE
săli de curs dotate cu calculatoare– 16
4 săli de curs dotate cu tablă inteligentă,
cabinete – 4,
laboratoare chimie, ind. alimenrtară, protecția mediului: 3
2 laboratoare informatică
o bibliotecă cu peste 25.000 de volume
o sală de sport / un teren de sport
1 internat – 120 locuri
o cantină cu 200 locuri/serie
microfabrica cu 4 ateliere de producţie ( în renovare)
cabinet medical
un cabinet de consiliere/ un centru de carieră
spălătorie

CE VĂ OFERIM ?
 Posibilitatea însuşirii şi perfecţionării în diferite meserii solicitate pe piața muncii;
 Certificate de calificare profesională nivelul 3,
 Posibilitatea dobândirii permisului de conducere auto categoria B pentru elevii școlii profesionale
din domeniul mecanic.
 Ajutoare financiare în cadrul programelor naţionale:
 Euro200 – pentru achiziţionarea de calculatoare
 Bursă profesională – pentru elevii școlii profesionale - 200 lei lunar.
 La admiterea în școala profesională se pot înscrie absolvenţii învăţământului gimnazial care au
susținut sau nu, Evaluarea Națională.
Susţinerea Evaluării Naționale mărește șansele de ocupare a unui loc la domeniul
preferat.


ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ

Misiunea școlii
Misiunea școlii noastre constă în conturarea unei personalităţi puternice a viitorilor absolvenţi
pentru inserţia lor pe piaţa muncii şi pentru continuarea învăţării pe tot parcursul vieţii, prin
promovarea formării totale, la nivelul cerinţelor europene şi în acord cu nevoile de dezvoltare ale
societăţii româneşti.

Viziunea școlii
Viziunea C.T.I.A. privind viitorul acestei şcoli este de a o consolida ca instituţie integrată mediului
social şi economic, de a o transforma într-un centru de resurse educaţionale şi servicii aduse
comunităţii, capabilă ca prin calitatea formării profesionale şi educaţiei ce o oferă elevilor săi să
contribuie la dezvoltarea oraşului şi a judeţului.

Valorile noastre
CURAJ , TOLERANȚĂ, INTELIGENȚĂ, AMBIȚIE

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
deține Steagul Verde, purtând titlul de
ECOȘCOALĂ
încă din anul 2006.
În acest program, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ , activează
neîntrerupt de 10 ani derulând proiecte și activități de responsabilitate civică și de educație
ecologică.
Implicarea responsabilă și de durată a
COLEGIULUI TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
în program a fost recunoscută în anul 2016 prin acordarea
plachetei ,,Eco Școală”.
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
a obținut, începând cu anul 2016 , statutul de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ
ca recunoaștere a eforturilor de aliniere a programelor de formare profesională la standardele
Uniunii Europene.
Obținerea Statutului de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ

Aceste realizări demonstrează calitatea şi coerenţa managementului şcolii reflectat în documentele de
proiectare strategică, dar şi impactul pe care activităţile derulate în proiectele europene le-a avut
asupra culturii organizaţionale a şcolii.
Alte elemente de cultură organizațională:
Pagina web a școlii: www.ctiasv.ro
Revista ,,Caleidoscop”
Concurs de idei de afaceri ,,Inițiativa în afaceri”
Concurs de educație anteprenorială ,,Antreprenor pentru viitor”
Memorialul ,,Baraboi/Braicu”
Eveniment de recunoaștere a performanței școlare ,Pași spre succes”
Concurs județean ,,Biodiversity”
Festivalul Toamnei
Școala de vară ,,English is FUNtastic”
Concursul județean ,,Cetățean european”
Centrul de Carieră ,,Acces la succes”
Concursul județean Edu-Teh -creativitate și inovare-

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
a
COLEGIULUI TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
pentru anul școlar 2022-2023,
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
cuprinde
calificări profesionale specifice domeniilor:

1. INDUSTRIE ALIMENTARĂ
- Calificarea Brutar, patiser, preparator produse făinoase
2. TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
-Calificarea Lucrător în turism
3. MECANIC
- Calificarea Mecanic auto

Calificarea

Număr
clase

Nr elevi

Brutar patiser, preparator produse făinoase
Mecanic auto
Lucrător hotelier

1
2
1
4

24

Domeniul
Industrie alimentară
Mecanică
Turism și alimentație

Total

48
24
96

În vederea unei orientări corecte și complete,
vă supunem atenției o scurtă prezentare a domeniilor / calificărilor pentru care colegiul nostru
oferă servicii educaționale, pe parcursul celor 3 ani de școală profesională.

INDUSTRIE ALIMENTARĂ
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
CALIFICARE PROFESIONALĂ:
Brutar, patiser, preparator produse făinoase
Calificarea Brutar -patiser- preparator produse făinoase se aplică lucrătorilor care își
desfășoară activitatea în unitățile de panificație, patiserie și de fabricare a produselor făinoase
specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de panificație, de patiserie și de produse făinoase
la un nivel de calitate și siguranță care să asigure protecția vieții și sănătății consumatorilor.
 Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securiate și sănătate în muncă și de producție în industria alimentară
2. Aplicarea noțiunilor de microbilogie și a normelor de igienă în industria alimentară
3. Exploatarea utilajelor și a echipamentelor utilizate în industria alientară
4. Executarea operațiilor de bază în laborator în induatria alimentară


Unitati de rezultate ale învățării tehnice specializate

1.Fabricarea produselor de panificație
2.Fabricarea produselor de patiserie
3 Fabricarea produselor făinoase
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor
calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează
în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire
practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea
rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire
practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de
instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în
condiţii reale de muncă.
-SC Pâinea de Aur SRL

- SC Happy Noodle SRL

-SC Passa Tempo SRL

- SC ASCONF SRL/ Hotel Imperium

-SC Test Prima SRL- PatiPrima

- SC Bucovina Turism SA/ Hotel Bucovina

- SC Cozonac Bujor SRL

- SC ESSOS Georgemon SRL

- SC Scala SRL

După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de
certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor
învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare
profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau
pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera
tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte,
dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte,
continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin
învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 751201 Brutar;
• 75202 Cofetar;
• 75203 Patiser;
• 75205 Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație;
• 816027 Operator la fabricarea produselor făinoase;
• 816029 Operator la fabricarea biscuiților;
• 816030 Preparator napolitane;
• 818301 Mașinist la mașini de ambalat;
• 818302 Operator la mașina de etichetat.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc
aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție
de decizia angajatorului.

TURISM și ALIMENTAȚIE
Domeniul de pregatire profesională:

Turism Şi alimentație

Calificarea profesională:

LUCRĂTOR HOTELIER

Practicantul unei astfel de ocupaţii efectuează şi întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de
recepţie, săli de conferinţe, în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Valorificarea patrimoniului turistic
8. Oferta de produse şi servicii turistice
9. Întreţinerea spaţiilor hoteliere
Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
1. Valorificarea patrimoniului turistic
2. Oferta de produse și servicii turistice
3. Intreținerea spațiilor hoteliere
Dobândirea calificării se realizează prin:â
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor
calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează
în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire
practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea
rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire
practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de
instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în
condiţii reale de muncă. Agenți economico parteneri:

- SC Polaris Cafe SRL/Hotel Balada

- SC Autosevice Păstrăv - Pensiunea Santa Fe

- SC ASCONF SRL/ Hotel Imperium

- SC Aby Ang Com SRL/ Restaurant Brădet

- SC Bucovina Turism SA/ Hotel Bucovina

- SC Mer-Dum- Complex Zamca/ Eden Garden

- SC Hotel Albert SRL

- SC Nicolmit SRL/ Ramiro

După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de
certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor
învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare
profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 515108 Dispecer pentru servire în cameră (hotel)
• 516201 Cameristă hotel
• 516203 Valet
• 422402 Lucrător concierge
• 515101 Cabanier
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care
dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel
inferior, în funcție de decizia angajatorului.

CE POȚI ÎNVĂȚA DACĂ URMEZI CURSURILE ACESTEI CALIFICĂRI?


Să desfășori activități în cadrul hotelurilor și pensiunilor;



Să utilizezi echipamente și ustensile pentru efectuarea curățeniei, întreținerii și amenajării
spațiilor de cazare, a sălilor cu destinație publică și a spațiilor din jurul hotelului;



Îți dezvolți abilitatea de comunicare, inclusiv în limbi straine;



Lucrezi cu programe informaționale în turism;



Iți formezi deprinderi specifice industriei ospitalității.

CE OCUPAŢIE POŢI AVEA LA FINALUL STUDIILOR?
Cameristă
Se ocupă cu aranjarea camerei de hotel în care sunt / vor fi cazati clientii, efectuarea de servicii de
curățenie în camere și zone comune, în toalete si băi, precum și cu prestarea altor servicii
suplimentare specifice hotelului.
Guvernantă de etaj / Guvernantă de hotel;
Se ocupă în principal cu planificarea și organizarea activității de housekeeping, asigurarea stării de
funcționare a instalațiilor din spațiile de cazare si anexe, asigurarea securității clienților și bunurilor
acestora, furnizarea de informatii catre clienți cu privire la serviciile hoteliere, soluționarea
cerintelor clientilor, monitorizarea activitatii compartimentului de etaj, gestionarea resurselor
compartimentului de etaj.
Valet
Se ocupă cu:


Intâmpinarea clientilor hotelului si oferirea de informatii turistice;



Parcarea masinilor clientilor hotelului;



Gestionarea corespondentei din hotel;



Setarea modului de functionare a seif-urilor și TV-urilor din camerele de hotel;



Oferirea de asistenta la conectarea la reteaua de wifi a hotelului;



Rezolvarea unor situatii venite din partea recepției hotelului;



Amenajarea sălilor de conferintă ale hotelului.

Lucrător concierge:


Asigură informarea turișilor și oferă asistență acestora;



Participă la promovarea imaginii hotelului;



Se implică în rezolvarea reclamațiilor clientilor;



Se implică activ în promovarea programelor, ofertelor și pachetelor turistice comercializate la
nivelul hotelului;

Cabanier:


asigură întreţinerea şi funcţionarea cabanelor;



realizează aprovizionarea cu mărfurile necesare;



cazează vizitatorii;



organizează diverse activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turiști.

CE BENEFICII POŢI AVEA DACĂ ALEGI ACEASTĂ CALIFICARE?


Îți desfășori activitatea într-un mediu atractiv și dinamic;



Participi la târguri de specialitate și evenimente de profil din domeniul turismului;



Te dezvolți profesional în mai multe departamente din cadrul structurilor turistice de primire cu
funcțiuni de cazare;



Îți dezvolți abilitatea de a comunica în limbi străine.

CUM POŢI EVOLUA ÎN CARIERĂ, PAS CU PAS?
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau
pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera
tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte,
dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte,
continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin
învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).


În învăţământul liceal, prin înscrierea în clasa a XI-a pentru obţinerea calificărIi profesionale
de nivel 4 (ex: tehnician în turism), care oferă posibilitatea accesului în învăţământul postliceal
sau în învăţământul superior;



În învăţământul postliceal, după finalizarea liceului;



În învăţământul superior, după finalizarea liceului.

MECANICĂ
Domeniul de pregătire profesională:
Calificarea profesională:
Descriere

mecanică
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
unităților de reparații auto precum și pe drumurile publice. Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei
2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală
3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice
4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini
6. Realizarea asamblărilor mecanice
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate:
7. Pregătirea automobilului pentru exploatare
8. Întreținerea și repararea automobilelor
9. Conducerea automobilelor
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializare:
1.Pregătirea automobilului pentru exploatare
2. Înteținerea și repararea automobilelor
3.Conducerea automobilelor
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor
calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează
în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire
practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea
rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.

3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire
practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de
instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în
condiţii reale de muncă.
Service partener:
S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.

S.C. AUTO-GRAY S.R.L.

S.C. DAREX AUTO S.R.L.

SC COSMI VAS IMPEX SRL

S.C. SERVICE PROMPT S.R.L.

SC ADRIA SRL

S.C. FETCOM S.R.L.

SC AUTOTEST „BUCOVINA” SRL

S.C. RESTACO MB S.R.L.

SC HAPPY AUTO JOHN SRL

SC SRP TRUCK GARAGE SRL

SC MARINEL ŞUIU SRL

S.C. EURO CARS S.R.L.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de
certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor
învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare
profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau
pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera
tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte,
dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte,
continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin
învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 723103 - Mecanic auto
• 723105 - Operator pregătire încercări vehicule
• 723104 - Operator standuri încercări
• 723102 - Electromecanic auto
• 723304 - Motorist
• 723305 - Ungător-gresor

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc
această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în
funcție de decizia angajatorului.

Alege meseria potrivită pentru un viitor sigur!

