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Învățământ tehnic 
și profesional de 
calitate, într-o 
unitate școlară 
modernă, dotată 
conform ultimelor 
standarde 
educaționale, 
pregătită să își 
primească cu 
brațele deschise 
elevii într-o cantină 
nou nouță, echipată 
cu utilaje de ultimă 
generație. Aceasta 
este noua carte 
de vizită a Liceului 
Tehnologic ”Cezar 
Nicolau” din 
Brănești.

Cristina NedelCu
L iceu l   Tehno log ic 

”Cezar Nicolau” din Bră
nești este o unitate de
învățământ de elită, re
prezentativă pentru sis
temul educațional româ
nescșipentruceeacear
trebuisăfieacesta lani
vel național, rivalizând
practiccuoriceliceumo
dern,destatsauprivat.

Jurnalul de Ilfov a 
semnalat de ceva vre
mefaptulcă instituțiade

învățământestedinpunc
tuldevederealdotărilorși
al serviciilor educaționale
oferite, una de top în
județulIlfovșinunumai,
dar și datorită implică
riicadrelordidacticeși în
modspecialadirectorului
său,prof.MarinelaCulea.
Estederemarcatfaptulcă
directorul Liceului ”Cezar
Nicolau” se străduiește
permanent să găseas
că soluții educaționale și

variante de finanțare ca
re să permită dezvolta
reaunui învățământpro
fesional și tehnicde cali
tate, atractiv, care oferă
șanseegalededezvoltare
personală și profesională
fiecărui elev, astfel încât
acestasăpoatăocupaun
locdemuncășisășicon
tinuepregătireadealun
gulîntregiivieți,săpoată
contribui – ca absolvent
deînvățământprofesional

și tehnic– ladezvoltarea
economică a comunității
sale. Pentru aceasta,
școala, împreună cu par
tenerii săi sociali,acreat
condițiipropiceuneibune
formăriaelevilor,acumu
lareadecompetențepro
fesionale, care să leper
mită absolvenților inte
grareapepiațamunciidin
România, dar și pe piața
munciiinternațională.

Liceul ”Cezar Nicolau” 

dinBrăneștiestesingurul
acreditat ERASMUS VET
20212027 din Ilfov, li
ceupartearețeideȘcoli
AmbasadoraleParlamen
tului European, unitate
școlară care oferă lunar
”bani de liceu” – în va
loare de 250de lei, bur
sedemerit,bursedestu
dii sau burse sociale, un
liceucaredăposibilitatea
oricărui elev de a fi par
teînproiectenaționaleși

înparteneriatecuțăridin
UE, în vederea efectuă
rii practicii de specialita
te;un liceucarecertifică
competențele profesiona
lealeabsolvențilorsăi!

Dedataaceasta,du
pă cumnea declarat di
rectorul Marinela Culea,
instituția de învățământ
seprezintăcuonouăre
alizare: este pregătită ca
odatăcurevenirealanor
malitateaînvățământului,

săoferetinerilorsăielevi
posibilitatea de a se bu
curadeocantinănouăși
modernă.

”Liceul a fost reabili
tat prin proiectul de efi
cientizare a clădirii C1 li
ceu și C4 cantină, prin
proiectul de eficientiza
re termică depus de Pri
măriaBrănești,iardotări
leaufostrealizatecubani
obținuți de la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltă
riiRurale.Pentrucăliceul
nostrufacepartedinacea
listă de 57 de licee cu
profil preponderent agri
colînanul2020,aprimit
175.000deleicucaream
reușitsădotămbucătăria
cantinei și spațiile cone
xebucătărieișialecanti
nei.Avemocentrală ter
micănouă,iarînafarăde
parteadedotări,bucătă
rie,spațiianexe,spălăto
rie,restulechipamentelor
dincantină,amenajareaa
fost realizatăprinproiec
tuldeeficientizare termi
că”,neaspusprof.Mari
nelaCulea.

Cantina va avea și 
rol didactic 

Aceasta a enumerat
oparteadotărilordeca
revabeneficiacantinaca
reestepregătităsăîipri
mească pe elevi imediat
ce condițiile epidemiolo
giceopermit:”Avemsa
lădemeseculiniedeser

vire, spațiu pentru spălat
vase mari cu mașină de
spălat vase și accesorii,
avembucătăriapropriuzi
săcufriteuză,grătar,ara
gazdeoale cu6ochiuri,
plităelectricășiunaragaz
normal. Avemde aseme
neacuptorelectricpecare
îlvomutilizaînspecialpe
parteadepatiseriepentru
că încercăm să facem și
unatelier”.

Directorul nea expli
catcăavândînvederepro
filulunitățiideînvățământ,
cantinavaaveașiutilitate
didactică.Eleviidinșcoală,
care învață pentru speci
alizarea bucătar vor pu
tea facepractică încanti
nă, la bucătărie. Cantina
aredouăposturidebucă
tari,careaufostdejaocu
pate prin concurs, dar ca
ajutordebucătarivorpu
tea lucra elevii. Automat,
aceștiavorintrașivorres
pecta toate regulile, în
plus,conformnormelorîn
vigoare vor avea analizele 
medicalelazi.

”Avemcamerăfrigori
ficăcu6frigidereșicon
gelatoare pentru fieca
re tip de aliment. Există
ozonădebucătăriepen
trubucătăriacaldă,zonă
pentru bucătăria rece cu
masafrigorificășianexe
le separate de pește, de
carne, legumefructe un
desuntspălateșipregă
titepentrupreparare, iar
apoi duse în bucătăria

principală.Lasubsol,sub
cantină și sala demese,
existăspațiidedepozita
re pentru diferite produ
se care pot fi depozita
te înbeci,adicăborcane
culegume,iarîncealaltă
parte a subsolului avem
spălătoria pentru care
amreușitsăachiziționăm
prin Ministerul Agricultu
rii, uscător profesional,
mașină de spălat profe
sională, stația de călcat
și celelalte echipamen
te necesare unei spă

lătorii, gen chiuvetă cu
acționarelagenunchisau
căruciorpentrurufemur
dare. Fondurile utiliza
te pentru dotare au fost
de175.000deleiaferenți
anului2020și225.000de
lei aferenți anului 2021.
Banii iam cheltuit în to
talitate. Din aceste fon
duriamreușitsăluămși
materialele auxiliare ne
cesare liniei de servire,
tăvile, farfurii, tacâmuri
etc. Așteptăm cu nerăb
dare să putem funcționa

la capacitate maximă cu
copiii”,neaspusdirecto
rulMarinelaCulea.

Meniurile vor fi 
făcute de comun 
acord cu elevii

La linia de servire va
lucraunadintrebucătăre
sepentruporționare, dar
și copiii care fac practi
că. Pentru realizareame
niurilor zilnice vor fi res
pectate rețetare care au
fostsolicitateunitățilorde

învățământdin țară, care
au cantine funcționale și
care respectă normele în
vigoare.Vinereasevafa
ceunnecesar,sevorsta
bilidecomunacordcuco
piii meniurile. ”Este foar
te important să le și pla
căcopiilorcelepropunem
noi, după care vom face
aprovizionarea.Nepropu
nemsăavemcelpuțindo
uăgarnituricudouăfeluri
decarne.Dacăavem100
deporțiidepregătit50să
fie cu o garnitură, 50 cu
altfeldegarniturășicopi
lulsăaibăposibilitateasă
le combine. Încercăm să
ne încadrăm în valoarea
de25deleipezi,pentru
treimesedestinatecopii
lorinterni.Nuurmărimsă
obținemprofit.Pentruele
viișcoliicarenusuntlain
ternat,dardorescsămă
nâncelacantină,tarifulva
fide13 leipentruprânz,
banicevortrebuiachitați
dimineața la casierie, pâ
nă laora8.30,pentruca
noi să știm ce porții pre
gătimsuplimentar”,amai
spusdirectorul.

Amaflatcăînlunaiu
nie, reprezentanții Minis
terul Agriculturii au fost
invitați să vadă cum sa
îmbunătățit unitatea de
învățământ, iar aceștia
au fost foarte încântați
înprivințamodului înca
reau fost folosite fondu
rileoferite.Astfelcă,șiîn
următorul an calendaris
ticvorfiacordatenoifon
duripecaremanagerulîși
propunesăleinvestească
cumpărânduntractor.

actualitateactualitate

Învățământ 
de elită la 
Brănești

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” 
deschide porţile unei cantine 

ultramoderne pentru elevii săi

 Tinerii din 
internat vor 

beneficia de trei 
mese pe zi  
Restul elevilor 
vor putea lua 

prânzul contra 
sumei de 13 lei

”Suntem în lucru cu atelierele școală, de lăcătușărie – 
strungărie, mecanică-auto, electrotehnică, un centru 
anteprenorial și seră didactică. Deci practic, vom fi 
un centru important profesional și tehnic cu dotări la 
standarde europene. 
În planul cadru la clasa a XI-a mecanici auto și la clasele 
a XII-a domeniul agricultură, elevii au ore de conducere 
auto, conducere tractor normate pentru fiecare elev. 
Până în aprilie-mai când am reușit să autorizăm școala 
de șoferi, făceam aceste ore cu elevii în curtea școlii, 
dar ei nu aveau posibilitatea să obțină carnetul de șofer, 
chiar dacă făceau aceste ore. Am făcut un efort, avem 
o mașină din 2010 cu comandă dublă, dar nu aveam 
voie să ieșim din curte nefiind autorizați. Am reușit să 
obținem și autorizarea, astfel că de trei săptămâni, elevii 
liceului fac cursurile gratuit. Și-au  depus dosarele ca 
la orice școală normală de șoferi, au același statut de 
la orice școală de șoferi, facem pregătire teoretică și 
practică și tinerii pot da examenul când  împlinesc 18 
ani. Suntem autorizați pentru categoria B. Încercăm să 
mai cumpărăm un tractor și să ne autorizăm și pentru 
tractorist rutierist, nu doar în brazdă, pentru că cererea 
este foarte mare. Mă interesează să le pot oferi copiilor 
din școală, cât mai multe specializării, chiar dacă 
momentan suntem limitați doar la două calificări”, a mai 
precizat Marinela Culea, menționând că, așa cum a mai 

precizat și în primăvară, îi îndeamnă pe elevii de clasa 
a VIII-a, să țină cont că în cadrul Liceului Tehnologic 
”Cezar Nicolau” pot găsi cele nou căutate specializări pe 
piața muncii. ”Alături de noi, POȚI deveni ceea ce vrei să 
fii! VINO în familia Liceului Tehnologic ”Cezar Nicolau”, 
Brănești!” Acesta este mesajul transmis viitorilor 
absolvenți de clasa a VIII-a, fără lipsă de modestie, de 
către directorul  Marinela Culea.

Și mai multe calificări. 
Elevii pot obține gratuit permis de conducere categoria B și categoria tractorist rutierist 
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