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Colegiul Tehnic de Chimie "Costin D. Neniţescu" a fost înfiinţat în 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.

Tradiţie în a crea viitor
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COLEGIUL TEHNIC C.D. NENIŢESCU Bucureşti
oferta educaţională 2021-2022
Liceu forma de învățământ ZI
Științe ale naturii  Tehnician analize produse alimentare - intensiv engleză
Tehnician ecolog și protecția calității mediului                          
Tehnician chimist de laborator                                                      
Tehnician electrotehnist                                                                 

Școala Postliceală forma de învățământ ZI 

Școala Profesională forma de învățământ ZI 

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului            

1 clasă  / 24 locuri - cod 554

1 clasă  / 24 locuri 

Operator industria de medicamente și produse cosmetice 

1 clasă  / 26 locuri - cod 272

1 clasă  / 24 locuri - cod 274
1 clasă  / 24 locuri - cod 273
1 clasă  / 24 locuri - cod 276

2 clase  / 48 locuri - cod 275
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