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O calificare în domeniul  

Serviciilor şi Resurselor naturale– 

 o şansă pentru o meserie de 

viitor! 

 



   Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Motoc” Galaţi este o 

instituţie de învăţământ preuniversitar de stat specializată în pregătirea tinerilor în 

următoarele calificări: 

                          -   Şcoală profesională  

 Bucătar 

 Ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie publică 

 Cofetar  

                           -  Liceu  

 Tehnician în gastronomie 

 Tehnician în hotelărie 

 Tehnician în turism 

 Organizator banqueting 

 Tehnician ecolog şi protecţia mediului 

                           -  Seral  

 Tehnician în industria alimentara 

 Tehnician în gastronomie 

 Organizator banqueting 

                          -  Scoală Postliceală 

o Agent de turism – ghid 

 

 

 

NOI ÎŢI OFERIM … 

… TU DECIZI 



Cursuri autorizate de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor (CNFPA): 
-   curs de calificare profesională “Ospătar” – 720 
ore, 240 ore pregătire teoretică şi 480 ore pregătire 
practică, 4 luni şi jumătate; 
-   curs de calificare profesională “Bucătar” – 720 
ore, 240 ore pregătire teoretică şi 480 ore pregătire 
practică, 4 luni şi jumătate. 
 
Fiecare program de  formare profesională se finalizează cu 
examen de absolvire, în urma căruia absolvenţii vor primi 
un certificat de calificare recunoscut la nivel naţional de 
către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 

DAR ŞI … 



Beneficiile vor fi: 
 

- calificarea in meseria finalizata cu obtinerea unei 
diplome recunoscuta nu numai national dar si CE 
- dobandirea de cunostinte in domeniul studiate la 
nivel international 
- frecventarea unor cursuri moderne cu participarea 
unor traineri specializati  
- oferim posibilitatea de a fi selectati la stagii 
suplimentare de practica la parteneri străini, prin 
proiecte internaţionale 
- consiliere in gasirea unui loc de munca in tara sau 
in strainatate 



                      Industria ospitalităţii este un sector al     

                   economiei care se află în plină dezvoltare în  

                   România şi care are nevoie de personal  

               competent, capabil să facă faţă noilor cerinţe. 
  

    Calificările oferite de Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi  

Turism “Dumitru Moţoc” sunt unele dintre cele mai  

căutate meserii pe piaţa muncii chiar şi în timp de criză,  

pentru că satisfac una dintre nevoile principale ale  

omului – locul de muncă. 



NOI ÎŢI OFERIM … 

PARTENERIATE 

ŞCOLARE 

PARTENERIATE 

CEPECA– pentru activităţi de prevenire a consumului de 

droguri.  

GDSP -  pentru activităţi de promovare a unui stil de viaţă 

sănătos. 

ARPM, AJPS – pentru activităţi de protejare a mediului. 

DGASPC – pentru activităţi ce presupun drepturile copilului. 

CETATE, FUNDAŢIA FAMILIA -  pentru activităţi de 

voluntariat. 

Biblioteca VA URECHEA – pentru activităţi culturale  şi 

alţii….. 

                              

                                          ...deci e timpul să TE AFIRMI! 

 

 

 

PROIECTE 

INTERNAŢIONALE 

CĂLĂTORII 

-  o lungă experienţă în elaborarea şi derularea de proiecte 

internaţionale. În mobilitaţile desfăşurate până acum au 

participat atât profesori cât şi elevi şi părinţii. Proiectele în 

care s-a realizat deplasarea elevilor au fost: Charity is more 

than a simple act, Gastronomia fără frontiere şi multe altele. 

 

                                 ....deci e timpul să CĂLĂTOREŞTI! 

 

 



ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ  

COMUNICARE 

 - consiliere individuală 

 - consiliere de grup 

Relaţia elev-psiholog şcolar se bazează pe o 

comunicare autentică, ce presupune: acceptare 

reciprocă, confidenţialitate, încredere, empatie, 

cooperare, afectivitate, onestitate, respect reciproc. 

 

                                    ....deci e timpul să COMUNICI! 

ACTIVITĂŢI  

EXTRACURRICULARE 

 ŞI EXTRAŞCOLARE 

ACŢIUNE 

-  activităţi extracurriculare şi extraşcolare la nivel 

local, judeţean, regional şi naţional la care poţi participa 

şi prin care poţi deveni  lider.  

 

                            ....deci e timpul să ACŢIONEZI! 

 

 

DAR ŞI … 



PREMII LA 

CONCURSURI ŞI 

OLIMPIADE NAŢIONALE 

 PERFORMANŢĂ 

 - premiul I, II, III şi menţiune la faza naţională a 

olimpiadei tehnice şi a concursurilor pe meserii 

 - premii I, II, III şi menţiuni la concursuri locale, 

judeţene, regionale şi naţionale. 

 

                      ....deci e timpul să CONCUREZI! 

 

 

  Afirmă-te 

  Concurează 

  Călătoreşte 

  Acţionează 

  Comunică 

PRECUM ŞI … 



 “Nu-i loc pentru estet să fie trist, 

Căci şi bucătăria e o artă, 

Atunci când bucătarul e artist.” 

 

     

Păstorel Teodoreanu 

 

BUCĂTAR 



Materiile prime işi 
etalează prospeţimea! 



Echipa de lucru este pregătită! 



Şi…să trecem la treabă! 



Şi spor … 



Lucrând cu drag … 



Am realizat următoarele … 



 “Tu, artist al artei de servire, 

 Fii ospitalier dintr-o privire, 

 Demonstrează totul, aşa încât, 

 Oaspetele care-ţi calcă-n prag, 

 Să mai vină, să consume de-al tău 
drag.“ 

                
Păstorel Teodoreanu 

 

 

OSPĂTAR 



Şi cu gândul la viitorii clienţi, pornim la lucru … 



Ne pregătim … 









Cei mai buni să fim 



COFETAR 

"Trebuie să pui şi suflet în prăjitură, nu 

numai zahăr“ 

 

 În această meserie e nevoie de foarte 
multă atenţie şi răbdare. Aici totul se face 
măsurat, trebuie să respecţi cantităţile trecute 
în reţetă şi să fii foarte atent cu ce produse 
lucrezi. În rest, e nevoie de practică înainte de 

angajare, iar restul se învaţă pe parcurs. 



Şi chiar dacă ai îndemânare … 



Trebuie să ai şi cu ce lucra … 





 

Şi te aşteptăm să creştem împreună 







TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA 

CALITĂŢII MEDIULUI 

          Această calificare se adreseaza elevilor care iubesc natura si mediul 

înconjurator, animalele, dar si celor care doresc sa cunoasca problemele 
actuale cu care se confrunta mediul înconjurator.  
 În cadrul acestei specializari, elevii vor participa la diferite activitati cu 
specific ecologic:  
-   activitati desfasurate în aer liber, în natura;  
-   vizite la parcuri botanice si gradini zoologice;  
-   excursii pe teme ecologice;  
-   concursuri si olimpiade scolare.  
 Elevii vor deveni membri ai Clubului „VERDE” înfiintat în şcoală.  
      Având deja pregatirea necesara absolvenţii pot sa se angajeze in diferite 
structuri din domeniul protectiei mediului, cum ar fi : Statia Meteorologica; 
Statia de tratare a apei potabile; Statia de epurare a apei uzate; Agentia de 
Protectia Mediului.  
 



Şi cum natura stă în mâinile noastre… 





Am început să o protejăm 





 



 

Să o analizăm … 



 



 



 



 

Şi să o respectăm … 



TEHNICIAN ÎN 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 El se află in subordinea directa a inginerilor, executa sarcini 

privind tehnologia de fabricatie, aplicarea si respectarea normelor de 

munca, efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale 

materiilor prime folosite si ale produselor finite. Îşi desfăşoară activitatea 

sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea 

proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare, precum şi la 

aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.  
 

BENEFICII: 
- Deprinderea tuturor cunostintelor necesare profesarii acestei meserii; 

- Lucrul efectiv intr-o unitate de profil si invatarea particularitatilor meseriei; 

- Obtinerea unei diplome de calificare, recunoscuta la nivel national si 

international. 



Noi suntem specialiştii de mâine 





 



TEHNICIAN ÎN 

GASTRONOMIE 

“Gastronomia este studiul relației dintre cultură și alimentație.” 

          Tehnicianul în gastronomie realizeaza preparate culinare 
dupa diferite retete care sa satisfaca exigentele consumatorilor. 
In acest scop, el se ocupa de pregatirea produselor alimentare 
pentru gatit.  

 „Mâncarea este artistul principal al calificării. La C.T.A.T. 
“Dumitru Moţoc” vom realiza reţete frumoase, accesibil de 
realizat şi mai ales mâncabile care te vor transforma într-un 
bucătar celebru."  



Tradiţia e la noi acasă … 



 



… Dar şi actualitatea 





Poftiţi de serviţi 





Ce noi, v-am pregătit 



ORGANIZATOR 

BANQUETING 

        Absolventul aceastei calificări oferă servicii complete, 
impecabile şi rafinate pentru organizarea oricărui eveniment 
important din viaţa ta.   

    Pornind de la consultanţa pentru planificarea evenimentului, 
de la design şi decorare şi până la cele mai mici amânunte, 
specialistul dă dovadă de seriozitate, exigenţă şi 
profesionalism. 

“Evenimente frumoase, de fiecare dată altfel” 



 

Cele mai frumoase evenimente … 



 



 



 



… le organizăm noi 



TEHNICIAN ÎN 

HOTELĂRIE 

 Această calificare urmăreşte formarea de profesionisti 
in industria ospitalitatii care sa ofere servicii de calitate.           

        Calificarea de tehnician in hotelărie asigura absolventului 
cunostintele teoretice si practice necesare pentru primirea si 
cazarea clientilor, intocmirii actelor necesare cazarii clientilor, 
promovarii serviciilor, solutionarii eficiente a solicitarilor si 
medierii conflictelor si reclamatilor clientilor.  

“Nu lăsa clientul să aştepte. Tratează-l cu rapiditate, 
politeţe şi precizie!” 



Noi îţi creăm confortul … 







Tu, client, destinde-te 



 

Toate acestea le învăţăm prin  
Firma de exerciţiu 



TEHNICIAN ÎN TURISM 

“…şi cel mai lung drum începe cu un prim pas!” 

       Această calificare este recomandată elevilor interesaţi sa-si 

deschidă o afacere proprie, sa înfiinţeze o agenţie de turism sau 
celor care doresc sa dobândească “arta” negocierii.  

 După cei 4 ani de liceu elevii vor avea posibilitatea:  
- sa-si pună în valoare calităţile de antreprenor/întreprinzător;  
- sa studieze piaţă;  
- sa elaboreze un plan de afaceri;  
- sa analizeze mediul concurenţial;  
- sa identifice nevoile clienţilor;  
- sa planifice procese/produse/servicii;  
- sa înfiinţeze agenţii de turism;  
- sa stabilească relaţii cu alţi prestatori de servicii în turism.  



Aşa învăţăm … 



Aşa arătăm … 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si acestea 
ne sunt 

 rezultatele 

obţinute prin  
Firma de exerciţiu 



AGENT DE TURISM - GHID 

       Dacă îți place să călătorești, vrei să ai un stil de viață activ 
și să înveți mereu ceva nou, meseria de agent de turism - ghid 
reprezintă cea mai bună alegere.  
        Descoperă frumusețea unui domeniu fascinant, învață 
tehnici specifice activităților de agent, respectiv ghid turistic, 
dezvoltă-ți abilitățile de comunicare și prezentare și fii pregătit 
pentru două dintre cele mai solicitate meserii din domeniul 
turistic. 
        Transformă-ți pasiunea de a călători într-o sursă de venit 
și pregătește-te pentru job-ul dorit! 

“Noi te ghidăm către o nouă carieră, tu ghidează-te 
către noi orizonturi! “ 









ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 

 Activităţile extracurriculare ocupă un loc important în 
programul nostru; ele sunt o modalitate de a înscrie şcoala în 
viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, 
de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.        

       Mergand in diferite locuri elevii observa, experimenteaza 
dobandind astfel cunostinte noi.  

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci 
să-i învăţăm să se adapteze.” 
                       (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  



Ziua Dunării – 29 iunie 2010 



Suflet de copil…1 iunie 2011 



Proiectul “Strategia Naţională 
de Acţiune Comunitară” - 2012 



S.N.A.C. - faza regională Focşani 
2012 



Să dansăm …”Tarantela” - 
proiect Turcia, aprilie 2012 



Celebrând…9 mai 2012 – Ziua Europei 



Ei sunt “The Special Ones”… 
- Special Olympics - 



Să înceapă…Târgul Meseriilor - 2012 







 

Concurs…Din reţetele bunicii, 2012 



 

Să colaborăm prin … 
proiecte internaţionale 



Fii un mic actor în trupa de teatru 



 

Micii bucătari din Săptamâna Educaţiei 
Globale, 2009 



Exprimă-te în revista şcolii  
şi în consiliul elevilor 



 

Caritatea e mai mult decât un simplu act 



 



 



 



 



 



 

Concurs Spring Day, 2010 



Vă multumim pentru că 
aţi vizionat această 

prezentare şi vă 
aşteptăm cu drag 

alături de noi! 


