
 Colegiul Tehnic „Dierna” participă la 
Fundația EDINNA din 2008 alături de 19 instituții de 

educație și formare profesională în domeniul 

navigației pe apele interioare, din Austria, Belgia, 

Franța, Germania, Polonia, Romania și Serbia.  

 Fondată în iunie 2008 în urma semnării 

Memorandumului de Înțelegere, EDINNA (Educație 

pentru Navigația pe Ape Interioare) se dorește a fi 

un nou actor pe scena transportului, a cărui voce se va 

face auzită în dialogul cu Partenerii Sociali, Comisia 

Europeană și Administrațiile fluviale. 

 EDINNA  s-a constituit cu ajutorul și prin 

inițiativa proiectului PLATINA, (Platforma de 

implementare a programului european 

NAIADES),  finanțat de către Comisia Europeană 

(DG-TREN) sub cel de-al 7-lea Program Cadru, 

pentru Dezvolatarea Cercetarii și Tehnologiei.  

 Rolul principal al EDINNA este  acela de a 

oferi o platforma educațională nu numai membrilor 

săi ci și tuturor institutelor interesate și companiilor ce 

acționează ca membri asociați. 

 Liniile directoare ale EDINNA, constau în 

armonizarea educației profesionale în transportul pe 

apele interioare, inclusiv a limbii folosite, utilizarea 
tehnologiei moderne de instruire, cum ar fi 

simulatoarele sau aplicațiile în e-learning.  

 Mai multe informații găsiți pe site-ul 

www.edinna.eu 
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instruirea practică se face pe nava școală 
”Dierna”; 

se asigura  transport gratuit pentru elevii din 
Drobeta Turnu Severin s i din î mprejurimi pa na  
la 50 de Km de Ors ova; 

se asigura  cazare s i masa  î n internatul s i cantina 
liceului; 

se acorda  premii substant iale pentru elevii  

merituos i; 

„Bursa profesională“ de 200 lei - se acordă 
tuturor elevilor care frecventeaza  î nva t a ma ntul 
profesional (Hota ra rea Nr.1062 /2012). 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

Liceu — filiera tehnologică —  clasa a IX-a—intensiv 
limba engleză: 

 ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI (Tehnician 
operator tehnica  de calcul) - 1 clasa : 28 elevi 

 ECONOMIC (Tehnician î n activita t i economice) - 1/2 
clasa : 14 elevi 

 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - 1/2 clasa : 14 elevi 
 
Școala profesională 

 MARINAR - 1 clasa: 28 elevi 
 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL 
Liceu — filiera tehnologică—clasa a IX-a: 

 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE  - 1 clasa : 28 elevi 
Liceu — filiera tehnologică — clasa a XI –a: 

 MECANICĂ (Tehnician î n transporturi) - 1 clasa : 28 
elevi 

 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ 
Liceu — filiera teoretică—clasa a IX-a: 

 Profil real: ȘTIINȚE ALE NATURII - 1 clasa : 28 elevi 
 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Asistent de gestiune î n 
unita t i de cazare s i alimentat ie  - 1 clasa : 28 elevi - 
durata: 2 ani 

 RESURSE NATURALE șI PROTECțIA MEDIULUI—
Tehnician laborant pentru protect ia calita t ii mediului - 
1 clasa : 28 elevi - durata: 2 ani 

 
ȘCOALA DE MAIȘTRI 

 MAISTRU CAZANGERIE, CONSTRUCțII METALICE șI 
SUDURĂ - 1 clasa : 28 elevi - durata: 1,5 ani 

Oferta  educaț ională  

2015 -2016 

Marinarul face parte din personalul de execuţie de pe navă și 
desfăşoară o activitate complexă, care necesită competenţele   
activităţilor specifice de la bordul navelor, în conformitate cu 
criteriile agreate pe plan internaţional şi naţional - referitoare 

la : 

 Aplicarea legislatiei navale și a normelor de prevenire a 
poluării apelor; 

 Exploatarea instalațiilor de la bordul navei; 

 Utilizarea mijloacelor de salvare a vieții pe apă și 
vitalitatea navei; 

 Aplicarea normelor de protecția muncii, prevenirea și 
stingerea incendiilor și primul ajutor medical la bordul navei; 

 Exploatarea ambarcațiunilor; 

 Executarea manevrelor cu navele; 

 Exploararea instalațiilor și a acționărilor electrice navale; 

 Construcția și funcționarea motoarelor și instalațiilor 
navale.  

Calificarea profesională: Marinar FACILITĂȚI OFERITE ELEVILOR 


