
Școala Postliceală Ecoterra București 
 

 

 

Admitere 2014 
 

Cu sau fără Dilpomă de Bacalaureat 

 
Conform Anexei I a Ordinului M.Ed.C.T. nr. 1552/19.07.2007 privind aprobarea criteriilor 

generale de admitere în învățământul postliceal 

 
 

 Înscrierea, în baza creditelor transferabile, în anul II de studii de licență (după 
absolvire și promovarea examenului de bacalaureat) 

 Pregătire discipline examen de bacalaureat 
 Certificat Europass la absolvire (pentru un loc de muncă în străinătate) 
 

 

 Învăţământ postliceal, tehnician, nivel 3 avansat, curs de zi, interval 

orar: 14-20 

 

Calificări: 
 Asistent manager unităţi hoteliere 

 Tehnician controlul calităţii produselor agro - alimentare 

 Tehnician laborant pentru protecția calităţii mediului 

 Administrator reţele locale şi de  comunicaţii 

 
 

Pregătirea practică - primul pas spre un loc de muncă 

Foarte important !!! 

Absolvenții Școlii Postliceale Ecoterra București, fără diplomă de bacalaureat la 
înscriere, pot continua studiile universitare, în baza creditelor de studii transferabile, 
în același profil la facultățile acreditate ale Universității Bioterra București, în anul II de 
studii de licență, după ce între timp au promovat examenul de bacalaureat, (conform 
legii educației naționale, 1/2011, art. 44, alin. 10). 

 



 
 

Bază materială la standarde academice, proprietate Universitatea Bioterra și 

Școala Postliceală Ecoterra (campus, centre de pregătire practică) 
 

www.bioterra.ro, www.bioterraturism.ro 
 

ÎNSCRIEREA 

Până la data de 25.09.2013 la sediul din Bucureşti: Str. Nicolae Şuţu, nr. 11-15, sect.1  

Tel: 0760661848, 0760661863, 0788790938. Mijloace de transport: 205, 112, 261  

ADMITEREA 

Admiterea se face pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat/ anilor de studiu, 

pana la ocuparea locurilor. 

ACTE NECESARE: 
 Diploma de bacalaureat în original (neplastifiata) / copie legalizată sau adeverinţa 

pentru promoţia 2014, cu specificarea mediei de bacalaureat/ foaie matricolă 

(legalizată sau original și copie); 

 Copie legalizată de pe certificatul de naştere; adeverinţă medicală; copie carte 

identitate; 4 foto color (3/4); fișă tip de înscriere / contract (Secretariat). 

Taxele şcolare pentru anul universitar 2014-2015 

Taxa înscriere - 100 RON; 

Taxa şcolarizare anul I - 1600 RON. 

FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR 

• se acordă o reducere de 10% pentru elevii care achită taxa integral până la 01.10.2014; 

• cazare contra cost în căminele campusului școlar;  

RESURSE UMANE 

 Cadre didactice universitare titulare în învățământul superior. 

FINALITATE 

 Pregatire teoretică și practică cu cadre didactice universitare pentru obținerea 

certificatului de competențe Europass - tehnician nivel 3 avansat, recunoscut în 

Uniunea Europeană și S.U.A. 
 

http://www.bioterra.ro/


Şcoală Postliceală, Nivel: 3 avansat - tehnician, Domeniul: informatică,  
60 locuri, calificarea: 

 

ADMINISTRATOR REȚELE LOCALE ȘI DE COMUNICAȚII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

 Administrarea rețelelor de calculatoare; 

 Utilizarea sistemelor de operare (DOS, Windows, Linux); 

 Mentenanța sistemelor de calcul; 

 Securizarea rețelelor de calculatoare; 

 Administrarea rețelelor wireless; 

 Realizarea topologiilor de calculatoare; 

 Planificarea, proiectarea, configurarea, implementareași întreținerea infrastructurii 

rețelelor de calculatoare 

 Dezvoltare, administrare WEB; 

 Efectuare up-grade hardware și software. 

 

RESURSE MATERIALE: 

 4 laboratoare de informatică; 

 conexiune broadband-internet prin fibră optică; 

 machete funcționale; 

 aparatură cablare și testare conectică; 

 suport hardware și software pentru aplicații practice; 

 

RESURSE UMANE: 
 Cadre didactice de specialitate atestate CISCO; 

 Personal academic titular în învățământul universitar. 

 

OPORTUNITĂȚI: 

 Perspectiva angajării la agenți economici în domeniul IT&C, birotică, administrare 

rețele de calculatoare. 



Şcoală Postliceală, Nivel: 3 avansat - tehnician, Domeniul: industrie alimentară,  
60 locuri, calificarea: 

 

TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGRO-

ALIMENTARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 Efectuarea analizelor pentru stabilirea calității materiilor prime și materiale, 

semifabricatelor și a produselor finite conform standardelor în vigoare; 

 Interpretarea schemelor de fabricație a produselor alimentare; 

 Pregătirea utilajelor, instalațiilor, instrumentelor și aparaturii de laborator folosite în 

procesul tehnologic; 

 Inregistrarea și prelucrarea informațiilor specifice proceselor tehnologice de obținere 

a produselor alimentare; 

 Respectarea măsurilor de protecția muncii, igiena și protecția mediului în unitățile de 

industrie alimentara și în laboratoarele de specialitate. 

RESURSE MATERIALE: 

 laborator de analize fizico-chimice (acreditat RENAR); 

 laborator  de microbiologie și biochimie; 

 laboratoare tehnologice pentru studierea calității produselor alimentare de origine 

animală și vegetală; 

 baza materială științifică precum și anexe auxiliare. 

OPORTUNITĂȚI: 

 Perspectiva angajarii la agenți economici care prelucrează produse alimentare de 

origine vegetală și animală; 

 Perspectiva angajării la instituții publice sau private care au ca obiect de activitate 

controlul calității produselor agro-alimentare. 
 

 
 



Şcoală Postliceală, Nivel: 3 avansat - tehnician, Domeniul: protecția mediului 
60 locuri, calificarea: 

 

TEHNICIAN LABORANT PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII 

MEDIULUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 Identificarea și corelarea agenților și factorilor care influențează și perturbă echilibrul 

ecologic; 

 Recoltarea, conservarea și transportul probelor de apă, aer și sol pentru analizele 

chimice și microbiologice; 

 Interpretare rezultate, completarea și elaborarea documentelor cu observațiile din 

teren; 

 Selectarea metodei de analiză și executarea analizelor chimice, fizico-chimice și 

microbiologice; 

 Utilizarea ustensilelor, aparatelor și instalațiilor de laborator necesare efectuarii 

analizelor chimice, fizico-chimice si microbiologice; 

 Utilizarea noilor tehnologii in domeniul protecției mediului – interpretarea 

rezultatelor si realizarea observatiilor microscopice pe calculator; 

 Identificarea măsurilor pentru protecția mediului și combaterea poluării. 

RESURSE MATERIALE: 

 săli de clasă și laboratoare de specialitate, aparatură de analiză, reactivi chimici, 

suport științific de specialitate și anexe auxiliare. 

OPORTUNITĂȚI: 

 Perspectiva angajării la agenți economici, instituții publice, Agenții specializate în 

domeniul Protecției  Calității Mediului;  

 Perspectiva continuării studiilor la nivel universitar: compatibile cu Facultatea de 

Protecția Consumatorului și a Mediului din cadrul Universității Bioterra din 

București. 



Şcoală Postliceală, Nivel: 3 avansat - tehnician, Domeniul: turism, 
60 locuri, calificarea: 

 

ASISTENT MANAGER UNITĂŢI HOTELIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 Competenţe de comunicare în Limbă Romană şi în Limbi Străine de circulaţie 

internaţională; 

 Competenţe de bază în Ştiinţele Economice şi Juridice inclusive în Tehnologiile de 

specialitate; 

 Competenţe digitale de utilizare a Tehnicii Informaticii ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere; 

 Competenţe sociale şi civice; 

 Competenţe antreprenoriale; 

 Competenţe de sensibilizare şi expresie cultural turistică; 

 Competenţa de a învăţa să înveţi (prin formare permanentă şi continuă). 

 

RESURSE MATERIALE: 

 Baza Agroturistică şi Agrement – Complexul Comorova – staţiunea Neptun – 

Constanţa. 

 Complexul Agroturistic – Trei Brazi – Predeal 

 Complexul de cercetare şi practică Buşteni 

 Complexul agroturistic Baltanii de sus - Delta Dunării.  

 Bazade Agrement Nurnberg – Germania 

 Baza de Agrement Arrach – Germania 

 

OPORTUNITĂȚI: 

 Perspectiva angajarii la agenți economici care lucrează în domeniul turistic; 

 Perspectiva angajării la instituții private care au ca obiect de activitate activitati 

legate de turism. 
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