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NIVELURI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
LICEU (clasa a IX-a) 8 clase (240 de locuri) 
Filiera: Tehnologic 
Profil: Servicii 
Domenii de pregătire și specializări: 

 Domeniul Economic - 6 clase din care 
 Tehnician în activități economice - 5 clase (o clasă cu predare intensivă a Limbii engleze și o 

clasă cu predare intensivă a Limbii germane) 
 Tehnician în administrație - 1 clasă 

 Domeniul Comerț cu specializarea Tehnician în contractări și achiziții - 1 clasă 
 Domeniul Turism cu specializarea Tehnician în turism - 1 clasă cu predare intensivă a limbii 

engleze 
La finalizarea studiilor se obține, prin examene, Diploma de bacalaureat și Certificatul de competențe 
profesionale, nivelul III 
 
ȘCOALA POSTLICEALĂ (2 ani, cursuri de zi) - 1 clasă (28 locuri) 
Domeniul Comerț cu specializarea Tehnician în comerț international 
Se obține, prin examen de absolvire, certificat recunoscut pe piața muncii din Uniunea Europeană. 
 
Resurse umane:  
900 de elevi la cursurile liceale (clasele IX – XII) și 56 de cursanți la Școala postliceală (anii I – II)     
58 de profesori și 1 profesor psiho-pedagog 
Tot personalul didactic este calificat, iar 45 de profesori au statut de titular 
29 au obținut gradul didactic I, iar 5 au titlul de doctor în științe (matematică, geografie, istorie, 
discipline economice) 
16 profesori sunt autori de programe și manuale școlare, metodiști, inspectori  
 
 
Program de funcționare:  
Cursurile se desfășoară între orele 8.00 – 15.00 (liceu) și 14.00 – 19.00 (școală postliceală și stagiile de 
practică). 

 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA CURRICULARĂ 

 

a)  Trunchi comun și CDŞ/CDL 
Activitățile din învățământul liceal se derulează pe baza planurilor-cadru aprobate prin ordinele 
ministeriale nr. 3411 și 3412/ 16 martie 2009 (clasele IX, XI, XII); nr. 3081/ 27 ianuarie 2010 (clasa X). 
Pentru școala postliceală este valabil ordinul nr. 4760/ 26 iulie 2006. 
În clasa a IX-a elevii studiază discipline de cultură generală și de specialitate economică. 
Disciplinele comune tuturor specializărilor sunt: 
Limba și literatura română 
Limba modernă 1 
Limba modernă 2 
Matematică 
Fizică 
Chimie 
Biologie 

Istorie 
Geografie 
Logică și argumentare 
Religie 
Educație fizică 
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

 
Disciplinele de specialitate sunt diferențiate pe domenii. 
Domeniile Comerț și Economic: Patrimoniul unităţii, Organizarea unităţii economice, Calitatea 
produselor şi serviciilor 
Domeniul Turism: Bazele restauraţiei, Organizarea activităţii unităţilor de alimentatie şi turism, Igiena şi 
securitatea muncii în turism şi alimentaţie 
 
În liceu se studiază limbile engleză, franceză și germană, iar ora de religie este facultativă. 
 

b) CDŞ/CDL 
Pentru anul școlar 2016 – 2017, la clasele a IX-a cu predare intensivă a limbilor engleză și germană se 
propun următoarele cursuri CDȘ (cu statut de disciplină nouă) 

 First steps in writing (Capcanele limbii engleze) 
 Richtig schreiben! (Să scriem corect!)  

 
Disciplinele pentru stagiile de practică, cuprinse în Curriculumul de dezvoltare locală (CDL), sunt: 

 Gestiunea locului de muncă (la domeniile Comerț și Economic) 
 Evenimente în turism (la domeniul Turism) 

 
Cursul de limba engleză urmărește să ofere elevilor următoarele competențe generale: 
Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral/ scris 
Dezvoltarea capacității de exprimare orală/ în scris 
 
 
 



Conținuturile învățării sunt: 
Letters/ E-mails 
Articles/ Stories/ Reviews 
Descriptions 

Narratives & News Reports 
Reviews 
Discursive Writing

 
Modalitățile de evaluare sunt: 
Quizzes 
Teste 
Descrierea 
Povestirea 

Eseul 
Proiectul 
Portofoliul 
Autoevaluarea

 
Cursul de limba germană urmărește să ofere elevilor următoarele competențe generale: 
Obținerea de informații prin receptarea de mesaje orale/ scrise 
Exprimarea de mesaje orale/ elaborarea de mesaje scrise legate de îndeplinirea sarcinilor de lucru în 
contexte profesionale 
Participarea la interacțiuni orale și scrise legate de îndeplinirea sarcinilor de lucru în contexte 
profesionale 
 
Conținuturile învățării sunt: 
Angajare la locul de muncă 
Corespondența de afaceri 
Comunicarea în cadrul unei companii 
Mass media 

Surse și tipuri de mesaje orale/ scrise 
Tipuri de text 
Moduri de comunicare 
Materiale de referință 

 
Modalitățile de evaluare sunt: 
Observarea sistemică 
Tema de lucru 
Eseul 

Proiectul 
Portofoliul 
Autoevaluarea

 
Competențele dobândite prin stagiile de practică sunt: 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
Abilitatea de comunicare eficientă 
Gestionarea activității la locul de muncă 
Dezvoltarea de comportamente etice la locul de muncă 
Compararea evenimentelor și a strategiilor de concurență 
Realizarea de studii de piață 
Aplicarea formelor de vânzare 
 
Conținuturile învățării sunt: 
Comunicarea eficientă la locul de muncă 
Gestiunea locului de muncă 
Etica profesională 

Forme de vânzare a mărfurilor 
Organizarea evenimentelor 
Strategii de marketing și relații cu publicul



 
Modalitățile de evaluare sunt: 
Observarea sistemică 
Dezbaterea de grup 
Investigația 

Proiectul 
Portofoliul 
Autoevaluarea

 

La finalizarea studiilor liceeale se obțin, prin examene, Diploma de bacalaureat și Certificatul de 
competențe profesionale, nivelul III. 

Cursurile școlii postliceale se încheie prin examen de absolvire și prin eliberarea unui certificat 
recunoscut pe piața muncii din Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

Liceul este filială a Casei Corpului Didactic 
Sunt organizate 15 Firme de Exercițiu  
 
Liceul nostru a obținut titlul de Școală Europeană de 2 ori, fapt dovedit prin diversitatea proiectelor 
europene/internaționale, dar și a celor naționale care s-au desfășurat și se desfășoară împreună cu elevii 
și profesorii. 
 
Iată o parte din proiectele europene care s-au realizat în ultimii 2 ani: 
 
TITLUL PROIECTULUI/NR DOMENIUL  PARTENER  NR. 

ELEVI 

Alternativă europeană 
pentru stagiu de practică în 
turism 

2013/RO/226 

LLP – LdV - IVT Turcia 30 

BIG PICTURE 
LEARNING:inovații pentru 
elevii cu constrângeri 

2012-1-NL1-LEO05-08670 

LLP-LdV-TOI Olanda 

Italia 

Bulgaria  

Turcia 

 

O lume a armoniei: Artă și 
Știință 

2014-1-FR01-KA201-
008733_3 

ERASMUS+/K2 Franța 

Portugalia 

Spania 

Turcia 

50 

 



Traditional holidays 

110951 

 

 

eTwinning Turcia 

Rep.Moldova 

Lituania 

Azerbaijan 

Franța 

Romania 

15 

Pi fait le tour du monde 
112153 

 
 

eTwinning Romania 

Turcia 

Serbia 

Tunisia 

Portugalia 

15 

SIERPINSKI CARPET 
PROJECT 

105492 

 

eTwinning Spania 

Rep. Cehă 

+ 99 parteneri 

30 

Math PowerLessons 
104868 

eTwinning Grecia 

+186 parteneri 

15 

Incluziunea – un drept 
uman  
 
2015-1-DE03-
KA219013517_2 

ERASMUS+/K2 Germania 

Polonia 

Belgia 

Anglia 

Italia 

 

 
 
La acestea se mai adaugă proiectele naționale: 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROIECT TIP PROIECT 



 

1.  ALIANȚA COLEGIILOR CENTENARE NAȚIONAL 

2.  TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIȚIU NAȚIONAL 

3.  ECHIPA RADIO NAȚIONAL 

4.  CONSILIUL ELEVILOR NAȚIONAL 

5.  CINEMA.EDU NAȚIONAL 

6.  LIDERII MILENIULUI TREI NAȚIONAL 

7.  GENERAȚIA ÎN MIȘCARE NAȚIONAL 

 
Proiect POS-DRU: De la Firma de exercițiu la Firma reală; Stop Abandonului școlar 
Proiect Erasmus +: O lume a armoniei: Artă și Știință 
Proiecte municipale: Civitas – Caravana micilor antreprenori, Generația în mișcare (în colaborare cu 
PROEDUS - Primăria Municipiului București) 
Proiecte incluse în calendarul I.S.M.B – Simpozionul Viitorul a început ieri 

                Proiectul interjudețean Euroadolescent, Eurocetățean! 

 
Un rol important în viața școlii îl are Clubul European, în cadrul căruia se desfășoară activități precum: 

 

NR.CRT. 

ACTIVITATEA 

1 “Descoperă-l pe Brâncoveanu!” 

2 Sărbători internaționale-HALLOWEEN 

3 “One World Romania”-vizionare film -combaterea discriminării  

4 “Mesajul meu non-violenta” 

5 Expoziție arte vizuale “Europa în imagini” 

6 Ziua ințernatională a drepturilor omului (Clubul de debate) 

7 Dezbaterea “Discriminarea femeilor în Romania” (Clubul de debate) 

8 “Crăciunul în tradiția popoarelor” 



9 10“De Crăciun, fii mai tolerant, mai bun!”-expoziție arte vizuale 

10 Concursul “Cel mai frumos brad de Crăciun! “ 

11 “The Promise of Technology: Creating Enabling Environments”-
concurs de eseuri 

12 “Nu lăsa violența să-âi conducă viața! Gândește înainte de a acționa! 

13 Film Club Romania-club de film 

14 “You Can Move the World”-eveniment on-line organizat de Adora 
Foundation Cloud Conference 

15 “Europa Casa Mea”-expoziție de afișe reprezentând specificul țărilor 
Uniunii Europene 

16 “EAThink”-Educație globală pentru schimbare în 2015 ‐ Anul European 
al Dezvoltării 

şi Angajamentul tinerilor europeni de la sere şcolare experimentale 
până la sisteme de alimentaţie sustenabile 

17 “Cultura Țărilor Europene”-concurs prezentări PPT 

 

 


