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ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI
Liceu — filiera tehnologi că — clasa a I X-a —
intensiv limba engleză :
• ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI: Tehnician operator
tehnica de calcul - 1 clasa: 28 elevi
• TURISM ȘI ALIMENTAȚIE : Tehnician în gastronomie 1 clasa: 28 elevi
Școala profesională
• MECANICĂ : Marinar - 1 clasa: 28 elevi
• TURISM ȘI ALIMENTAȚIE :ospatar(chelner),vanzator unitati de alimentatie
publica-1 clasa:28 elevi
ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL
Liceu — filiera tehnologi că — clasa a I X –a:
• ECONOMIC : Tehnician în activități economice - 1 clasa:
28 elevi
Liceu — filiera tehnologi că —clasa a XI-a:
• MECANICĂ: Tehnician în transporturi - 1 clasa: 28 elevi
ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ
Liceu — filiera teoretică —clasa a I X-a:
• Profil real: ȘTIINȚE ALE NATURII - 1 clasa: 28 elevi
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
• TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Asistent de gestiune în unități de cazare si alimentație
- 1 clasa: 28 elevi durata: 2 ani
• RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI Tehnician laborant pentru
protecția calității 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

# instruirea practică se face pe nava școală ”Dierna”,
la agenții economici din zona sau la atelierele liceului
dotate cu echipamente PHARE
# se asigură transport gratuit pentru elevii din Drobeta
Turnu Severin și din împrejurimi până la 50 de Km de
Orșova
# se asigură cazare și masă în internatul și cantina
liceului;
# se acordă premii substanțiale pentru elevii merituoși;
# obținerea certificatului de capacitate pentru angajarea
pe navele de croazieră a absolvenților de la Turism și
Alimentație

SPRIJIN FINANCIAR
#Bursa profesională“ de 200 lei - se acordă tuturor elevilor care
frecventează învăţământul profesional (Hotărârea Nr.1062 /2012),
inclusiv elevilor sportivi de la secțiile de caiac-canoe și canotaj ale
C.S.S. Orșova înscriși la clasele de profesională
#‘’Bani de liceu" - se acordă sprijin financiar pentru elevii de liceu
în cadrul Programului
naţional
de
protecţie socială (Ordin
nr. 4016/2011, OMEC nr. 4839/2004)
#„Euro 200” - se acordă un ajutor financiar în
vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare (Hotărârea Nr.1294/2004)

PROIECTE EUROPENE
COLEGIUL TEHNIC ”DIERNA”
„Servicii de Prevenire si Remediere in Educație: SPRE școală” - ID 156000
,,IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere” - POSDRU/175/2.1/ S/151627
„Specializare pe piaţa muncii pentru viitorul tehnician in gastronomie” finanţat
în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilități VET, derulat prin
Agenţia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
PROCONS „Dezvoltare profesională asistată prin activități inovative de consiliere și
practică” POSDRU/161/2.1/G/137245
Proiectul privind Învăţământul Secundar „ROSE” Schema de Granturi Licee
Subproiectul: „ O şcoală pentru toţi, şanse mai mari ȋn viaţă”
Acord de grant nr. SGL/RI/192 din 27.06.2017
“COMPETING - Dezvoltarea competentelor in navigatie pe apele interioare
comunitatii europene “
program Erasmus+ , Actiunea KA2

