COLEGIUL

CONTACT
Str.G.E Palade nr.15, Buzău
colegiul@economicbuzau.ro
www.economicbuzau.ro

ECONOMIC BUZĂU

Școala care formează PROFESIONIȘTI,
școala care formează OAMENI!
Împreună din 1922!

ADMITERE
LICEU
Află informații despre
admitere și despre
ȘCOALA ÎN CARE
URMEAZĂ SĂ
STUDIEZI!

ȘCOALĂ
EUROPEANĂ
2004, 2007, 2010,
2013, 2016, 2019

ȘCOALĂ
AMBASADOR A
PARLAMENTULUI
EUROPEAN

ȘCOALĂ
E-TWINNIG

CENTRU DE
PREGĂTIRE
CAMBRIDGE

OFERTA CURRICULARĂ
PLAN - CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CLASA a IX – a
DOMENIUL: ECONOMIC; COMERŢ

Limba şi literatura română - 3 ore
Limba modernă I- 2 ore
Limba modernă II-2 ore
Matematică -3 ore
Fizică-2 ore
Chimie-2 ore
Biologie-1 oră
Istorie - 1 oră
Geografie -1 oră
Logică, argumentare şi comunicare-1 oră
Religie -1 oră
Educaţie fizică-1 oră
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor-1 ore
Modul I: Bazele contabilității - 3 ore
Modul II: Economia întreprinderii - 3 ore
Modul III:Calitatea produselor şi serviciilor-3 ore
Modul IV:Stagiu de pregătire practică–– 90 ore

PLAN - CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CLASA a IX – a
DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

Limba şi literatura română - 3 ore
Limba modernă I- 2 ore
Limba modernă II-2 ore
Matematică -3 ore
Fizică-2 ore
Chimie-2 ore
Biologie-1 oră
Istorie - 1 oră
Geografie -1 oră
Logică, argumentare şi comunicare-1 oră
Religie -1 oră
Educaţie fizică-1 oră
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor-1 ore
Modulul I: Bazelecontabilității - 2 ore
Modulul II:Calitate în turism și alimentație- 2 ore
Modulul III: Structuri de primire turistică- 2 ore
Modul IV: Procese de bază în alimentație – 3 ore
Modul V: Stagiu de pregătire practică - 90 ore

TEHNICIAN ÎN ACTIVITAȚI
ECONOMICE

--analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic,
promovează misiunea şi valorile firmei;
-întocmește, utilizează şi analizează documente şi informaţii
financiar – contabile;
-înregistrează evenimente şi tranzacţii din activitatea
economică, utilizând programe informatice de contabilitate.

Ocupaţii ce pot fi practicate:

Administrator financiar
Calculator devize
Contabil
Referent
Referent statistician
Agent de asigurare
Operator ghişeu birouri de schimb
Agent fiscal
Funcţionar economic

TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE
-înregistrează clienţi;
-repartizează spaţii de cazare;
-furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere;
-face rezervări de spaţii de cazare;
-ţine evidenţa spaţiilor de cazare;
-eliberează documentele de plată clienţilor şi încasează
plăţile.

Ocupaţii ce pot fi practicate:
Recepţioner de hotel
Lucrător concierge
Şef de recepţie hotel
Responsabil cazare
Guvernantă de hotel/etaj
Administrator pensiune turistică

ORGANIZATOR BANQUETING

COMPETENȚELE PE
CARE LE VEI
DOBÂNDI

-organizarea serviciilor de protocol;
-planificarea activităţilor de servire în bar şi în restaurant;
-realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate.

Ocupaţii ce pot fi practicate:
Organizator activităţi turistice
Organizator prestări servicii

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE
COMERŢ
-prezentarea conceptelor, principiilor şi noţiunilor esenţiale
care formează sistemul teoretic;
-aplicarea metodelor şi procedurilor larg utilizate în diferite
demersuri la locul de muncă.

Ocupaţii ce pot fi practicate:
Reprezentant comercial
Agent de vânzări
Agent comercial
Agent reclamă publicitară
Agent servicii client

COMPETENȚELE PE
CARE LE VEI
DOBÂNDI

TEHNICIAN ÎN ACHIZIȚII ȘI
CONTRACTARI
-negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea
de materiale, materii prime şi produse;
-întreţinerea bazei de date a furnizorilor (potenţiali şi
existenţi);
-întocmirea documentelor administrative pentru
cumpărări;
-analizarea cererilor de cumpărare şi alegerea ofertei
optime;
-analizarea performanţelor furnizorilor pentru atingerea
obiectivelor.

Ocupaţii ce pot fi practicate:
Reprezentant comercial
Agent de vânzări
Specialist în achiziţii
Agent comercial
Recepţioner contractări şi achiziţii
Declarant vamal
Agent tranzit
Operator de interviu
Referent comerţ exterior
Operator vânzări prin telefon

Certificarea unei educații de
calitate în vederea excelenței în
carieră
Absolvenții care promovează examenul
de certificare a calificării profesionale
dobândesc certificat de calificare profesională
nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului,
conform Europass.

CERTIFICAT
COMPETENȚE
PROFESIONALE
NIVEL IV

Certificatul de calificare profesională
constituie un avantaj la angajare

COMPETENȚE CHEIE

• Comunicare în limba maternă
• Comunicare în limbi străine

• Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe
şi tehnologii
• Competenţe digitale
• A învăţa să înveţi
• Competenţe sociale şi civice
• Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
• Sensibilizare şi exprimare culturală

ABILITĂȚI DOBÂNDITE

• Gândire critica
• Identificare resurse și oportunități
• Lucrul în echipă
• Conectarea cunoștințelor din școală la realitatea
economică
• Identificarea riscurilor și oportunităților
• Creativitate și inovatie

COMPETENȚE SPECIFICE
• Comunicarea în echipă și comportament profesional în
domeniul afacerilor;
• Utilizarea conceptelor de bază specifice educației
antreprenoriale;
• Organizarea și completarea circuitului documentelor
financiar – contabile;
• Întocmirea rapoartelor financiare și a documentelor de
reviziune;
• Elaborarea unui plan de afaceri, valorificând oportunitățile
existente în comunitate;
• Inițierea și gestionarea propriei afaceri în condițiile
economiei de piață;
• Valorificarea oportunităților de creștere profesională,
dezvoltarea pentru carieră și de încadrare în câmpul muncii;

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
• Elaborarea unui business-plan;
• Elaborarea cercetărilor de marketing;
• Elaborarea misiunii, obiectivelor, structurii organizației;

COMPETENȚE PE
CARE LE VEI
DOBÂNDI

• Elaborarea CV-urilor, scrisorilor de intenție, ordine de
angajare, rapoarte de activitate
• Perfectarea actelor contabile;
• Competente digitale

Competențe
Cunostinţe de specialitate:
-Cunoaştere teoretică verificată prin
training on the job;
-Familiarizarea, în calitate de
„coîntreprinzător“, cu activităţile
întreprinderii, paşii de decizie si paşii de
lucru
Competenţe lingvistice - relaţiile de
afaceri cu partenerii din ţară şi din
străinătate
Orientare spre clienţi

FIRMA DE
EXERCIȚIU
ANTREPRENORIAT

DEZVOLTARE
INOVAȚIE

CREATIVITATE

Concept
- un loc de învăţare prin simularea
unei întreprinderi cu formele de
organizare(achiziţii, vânzări, marketing,
contabilitate, personal, secretariat) şi
procesele corespunzătoare.
- o componentă a educaţiei
profesionale comerciale pentru tineri si
adulţi.

BAZA MATERIALĂ
15 Săli de clasă

7 Cabinete
7 Laboratoare
Sală de sport
Bibliotecă
Cabinet Școlar de Asistență Psihopedagogică
Cabinet european

BAZA MATERIALĂ
Clasele sunt dotate cu
mobilier nou,
videoproiectore, calculatoare
și table interactive

CADRE DIDACTICE - 64:
Profesori Doctor -

2

Profesori Gradul I - 54
Profesori Gradul II - 2
Profesori Definitivat - 4

Număr clase: 36

Profesori Debutanți - 2

ELEVI: 921

ECHIPA DE
PROFESORI

Erasmus+
SEED -Sustenability and citizenship
the education challenge for the future

Innovative tourism- collecting cultural heritage
through intergenerational
walks

Lets BET on heritage
Walk a story

PROIECTE
EUROPENE

Food in our lives

1922-2022

