
 

 
Cabinet tehnica servirii 

 

 

 

 

 

 

Laborator alimentație publică 

 
Cabinet comerț 

 
Laborator informatică  

 

 

 

 

 

 

Activități de voluntariat 

 
Activități extrașcolare 

 

Liceul Economic de Turism dispune de: 
- laborator de alimentație publică 
- cabinet de tehnica servirii 
- cabinet de comerț 
- cabinet hotel 
- cabinet firme de exercițiu 
- laborator de informatică 
- laborator de fizică și chimie 
- laborator de biologie 
- bibliotecă 
- sală și teren de sport 
- cabinet psihopedagog 
- cabinet medical 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Strada Milcov,  nr. 18A, Iași 

  0232 245778 
http://www.gsetis.ro 

economic.turism@yahoo.com 
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași 

LICEUL TEHNOLOGIC  

ECONOMIC DE TURISM 
IAŞI  

 
ȘCOALĂ EUROPEANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O școală pentru viitorul tău!” 

 

Corp  A 

Corp B 

https://www.facebook.com/economic.turism.2004/


 

 
 
Ești elev și îți dorești un liceu cu 

deschidere europeană? Atunci locul tău este la 
Eco3 pentru că beneficiezi de: 
 
- rezultate foarte bune la Bacalaureat; 
- specializări foarte căutate pe piața muncii; 
- implicare în proiecte europene; 
- activități educative și de voluntariat; 
- stagii de pregătire practică desfășurate la 

agenți economici; 
- profesori specialiști și dedicați, care susțin și 

încurajează elevii; 
- spații de învățământ cu dotări multimedia  

care facilitează un proces instructiv -educativ 
competitiv; 

- atmosferă prietenoasă în școală, alături de 
colegi și profesori; 

- teren de sport cu nocturnă; 
- și să nu uităm de... excursii în țară și în 

străinătate! 
 
 
 

 
 
Ești părinte? Cu siguranță îți dorești un 

mediu școlar sigur și o specializare de viitor 
pentru copilul tău! 
 
 

 
 

 

Liceu 

 
Învățământ profesional 
 

 
 

 

 

 Proiectul județean Promovarea turismului 
durabil 

 Concursul județean de Științe Aplicate 

 Concursul județean ”Micii Bucătari” 

 Simpozionul de Geografia Turismului pentru 
elevi 

 

Proiecte Erasmus+ și eTwinning 

 Be Clean, Be Green! Promoting the 
Sustainable Development of Our Community 

 Acreditare Erasmus pentru mobilități în 
domeniul „Educație școlară” 

 Acreditare Erasmus pentru mobilități în 
domeniul ”Educației și formării profesionale” 

 “From eTwinning to Get to Know One 
Another” 

 

 
 
Proiecte: 

 FILIT– ”Scriitori în școli” 

 JAR România-programele ”Educația 
antreprenorială”, ”Educație economică și 
financiară”, ”Educație pentru orientare 
profesională” 

 Programul „Să vorbim despre bani și bănci” 

 Proiectul ”Lideri pentru Europa” 

 Proiectul European ”Girls Go Circular” 

 Proiectul educativ “Prevenirea Traficul de 
persoane” 

 Proiect ”Consiliere și dezvoltare personală” 

Domeniul Specializarea 
Număr  
clase 

Turism și 
Alimentație 

Tehnician în 
turism 

1 

Tehnician în 
hotelărie 

1 

Organizator 
Banqueting 

1 

Tehnician în 
gastronomie 

1 

Comerț/ 
Economic 

Tehnician în 
activități 
economice  

2 

Tehnician  în 
achiziții și 
contractări 

1 

Tehnician în 
comerț 

1 

DOMENIU CALIFICAREA 
Nr. 

locuri 

 
Turism și 

alimentație 
 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități 
de alimentație 

12 

Bucătar 12 


