
Dacă vrei, 

viitor
Colegiul Tehnic de Chimie "Costin D. Neniţescu" a fost infiintat in 1948 şi 
funcţionează în actuala locaţie din anul 1968. Are peste 50 de promoţii de 
tehnicieni valoroşi, pregătiţi în domenii industriale cu tradiţie şi perspectivă – 
resurse naturale şi protecţia mediului, chimie industrială, electrotehnică, 
electromecanică și, mai nou, industrie alimentară. Datorită calităţii pregătirii, 
numeroşi absolvenţi şi-au continuat studiile, astăzi mulţi dintre aceştia fiind ingineri, 
cercetători sau profesori.

COLEGIUL TEHNIC  c.D. NENIțescu

Resurse materiale:-
-  două corpuri de clădire renovate integral pe parcursul ultimilor ani;
-  laboratoare de fizică, biologie, chimie, chimie aplicată, informatică, electronică şi 
automatizări, electrotehnică; 
-  o sală și un teren de sport;
-  o curte mare, cu multă verdeaţă, ca un parc.
Resurse umane:
Un colectiv de profesori experimentaţi şi dedicaţi, mulţi dintre ei autori de SPP şi 
curriculum şcolar, metodişti, cu calificări de formatori naţionali şi locali, membri ai 
Comisiei Naţionale de Specialitate, precum şi ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi 
Examinare.

performanţă!
aici poţi face 

2020-2021
FILIERA TEORETICĂ - LICEU ZI

Profilul Real 1 clasă / Domeniul Ştiinţe ale naturii 28 locuri
COD

FILIERA TEHNOLOGICĂ - LICEU ZI 
Profilul Resuse naturale şi protecţia mediului 2 clase
Domeniul Protecţia mediului
Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 56 locuri
Profilul Resuse naturale şi protecţia mediului 2 clase
Domeniul Industrie alimentară
Calificarea Tehnician analize produse alimentare 56 locuri
Profilul Tehnic 1 clasă
Domeniul Chimie industrială 
Calificarea Tehnician chimist de laborator 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT ZI  POSTLICEAL
Domeniul Industrie alimentară 1 clasă
Calificarea Tehnician controlul calității produselor agroalimentare- 28 locuri

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – LICEU ZI
Domeniul Chimie industrială 1 clasă
Calificarea Operator industria de medicamente și produse cosmetice 28 locuri
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Vino să spui „Prezent!” la Neniţescu!
B-dul Theodor Pallady 26, Sector 3 Tel/Fax: 021 345 38 65 / 021 345 09 20 Acces: Metrou: staţia “1 Dec.1918”; tramvai  19/27/40 - staţia OZANA       

E-mail: nenitescuschool@yahoo.com  www.nenitescu.ro  facebook.ro/ColegiulTehnicCostinDNenitescuBucuresti

Tradiţie în a crea 

oferta educaţională


