
 

 

 

OFERTA 
EDUCAŢIONALĂ 

MISIUNEA  ŞCOLII 

 

              Prin activităţile 

desfăşurate şi prin profilul şcolii, 

Liceul Tehnologic „Ion Podaru” 

Ovidiu, în colaborare cu familiile 

elevilor și ceilalți factori locali 

activi, oferă locuitorilor din 

Ovidiu, din comunele învecinate 

şi tuturor celor interesaţi din 

judeţ, oportunităţi de educaţie şi 

instruire accesibilă, un 

învăţământ de calitate pe 

domeniile cerute pe piaţa muncii 

(industrie alimentară, sportiv), 

şanse egale tuturor tinerilor din 

zona localității, conform dorinţei 

de formare profesională şi socială 

a acestora. 

Clasa a IX-a – învățământ profesional cu 
durata de 3 ani - calificare profesională – 
Brutar – Patiser - Preparator produse făinoase 
        1 Clasă - 24 locuri - curs de zi 

  
 

 

 

 

Filiera tehnologică 
   

 

 
 

Str. Naţională nr. 114, oraş Ovidiu, jud. 
Constanţa  

Tel./fax: 0241 255323, 0241 252210  
e-mail: licpodaru.ovidiu@gmail.com 

 
 

 

Partener educational:  
Academia de fotbal “Gh. Hagi” 



 

 

 

Filiera vocaţională 

Clasa a IX-a – sportiv – 
instructor sportiv 

 

 

 

 

 

1 clasă – 24 locuri – curs de zi 

 

Programul ,,A DOUA ŞANSĂ” 

A.D.Ş. I - învăţământ primar  
A.D.Ş. II/III/IV - învăţământ 

secundar inferior 
Domeniul de pregătire de bază: 
Industrie alimentară 

 

  

 

Clasa a XI -a - uman-științe sociale 

      1 clasă - 28 locuri - curs seral 

Filiera teoretică 

Clasa a IX-a – uman - ştiinţe sociale  

           1 clasă – 26 locuri – curs de zi 

Agenti economici la care se 
desfășoară instruirea practică: 

 
 S.C. Dumy S.R.L. 
 S.C. Florena Prod-Mixt S.R.L. 
 S.C. Kibo Delice S.R.L. 
 S.C. Orizont S.R.L. 

BAZA MATERIALĂ 

 23 săli de clasă 

 1 cabinet de informatică 

 1 cabinet multimedia 

 3 laboratoare: biologie, chimie, fizică 

 Laborator tehnologic de industrie 
alimentară 

 Cabinet de consiliere psihopedagogică 

 Bibliotecă cu aproximativ 5000 volume 

 Sală de sport cu teren aferent 

 

 
VIZIUNEA 

 Liceul Tehnologic ”Ion Podaru” 
oferă oportunităţi de educaţie şi instruire 
accesibilă la standarde europene, în 
domenii cerute pe piaţa muncii, 
promovând  totodată competenta, 
responsabilitatea,  spiritul de echipă, 
creativitatea  și comunicarea  eficientă. 


