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COLEGIUL ECONOMIC HERMES

Noi te vom ajuta 

sa stii, sa poti si sa reusesti ,

in economia de piata 

functionala!....



MISIUNEA SCOLII
• Imbunătăţirea permanentă a calităţii procesului 

instructiv-educativ conform standardelor europene

• Pregatirea generală şi de specialitate a tinerilor la 

nivel european pentru şanse egale; 

• Pregătire profesională adaptată la evoluţia pieţei 

muncii in spaţiul european

• Sa oferim elevilor nostri posibilitatea de a-si 

satisface setea de cunoastere, de a folosi tehnicile 

informationale, de a dobandi abilitati de 

comunicare limbile moderne si sa asiguram 

elevilor un nivel intelectual, moral si civic universal



VIZIUNEA ŞCOLII

Colegiul Economic Hermes,

şcoală de nivel european 

pentru pregătirea în domeniul 

serviciilor a tinerilor din 

România



SCURT ISTORIC
• Colegiul Economic “Hermes”, situat in zona centrala 

a Bucurestiului are structura si forme de invatamant 
diverse, aducandu - si o insemnata contributie la viata 
economica si social – culturala a zonei.

• Este frecventat de elevi din toate cartierele 
Bucurestiului si din zonele limitrofe.

• S-ar putea spune pe buna dreptate ca este un lacas 
de invatamant cu o bogata traditie.

• Astfel, in septembrie 1869, Victoria Choisy, fiica unui 
colonel francez venit in Romania, a deschis, cu autorizatia 
ministerului, un pension pentru fete cu un curs de pian, in 
dorinta de a fi un mijloc de educatie in Bucuresti. Acest 
pension se afla pe strada Jicnitei..

• Crescand numarul elevilor scoala s-a mutat de pe 
strada Negustori pe strada Mantuleasa, ca in 1910 sa se 
instaleze definitiv in Calea Mosilor nr.152, intr-o cladire 
incapatoare.



• Liceul isi continua activitatea sub aceasta forma pana in 1949 
cand se transforma in Scoala Tehnica de Administratie Economica
de fete nr. 6 care va functiona pana in 1953, cand sufera o noua
transformare deveninIntre anii 1953 – 1965 unitatea scolara poarta
numele de Scoala Medie Tehnica de Cooperatie baieti; intre anii
1965 – 1979 poarta numele de Scoala Profesionala a Liceului
Nicolae Kretzulescu; intre anii 1979 – 1990 poarta numele de 
Scoala Profesionala Comerciala nr.42, iar din 1990 pana in 1999 –
Grupul Scolar Economic nr. 6, adaugandu –se in vara anului 1999 
numele generic “Hermes”.

• Datorita rezultatelor deosebite obtinute, din anul 2000, scoala a 
devenit Colegiul Economic “Hermes”.

• La conducerea scolii au fost mai multi directori toti personalitati
care au contribuit la afirmarea si cresterea prestigiului scolii. 
Mentionam in acest sens nume prestigioase precum Baltes Iuliana, 
Popescu Octavian, Adamut Zoe, Bejan Ruxandra, Corbu Maria, 
Marincovici Aurelia, Visulescu Elisabeta, Popescu Lucia, Anghelina
Maria, actualmente Singureanu Nicoleta director coordonator si
Petru Garbia director adjunct cu delegatie.

• Liceul a avut permanent parteneriate cu liceele de acelasi
profil:  Liceul Virgil Madgearu, Liceul Nicolae Kretzulescu, 
A.D.Xenopol, M. Vulcanescu, C.Kiriţescu, precum si cu o serie de 
agenti comerciali. 



FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

• LICEU – cursuri de zi



PLAN DE SCOLARIZARE 2020 - 2021

Nivel Filiera/ profil/

specializare

Nr. clase Nr.

total de locuri

LICEU 

ZI

clasa

a IX-a

Tehnician în

activități

economice

4 120

Tehnician  în

activități de 

comert

2 60

Tehnician în

hotelărie

2 60

TOTAL Tehnologică

Servicii

8 240



FINALITĂŢI

• Invatamantul liceal cu profil economic 
pregateste elevii pentru a putea fi tehnicieni
in activitati economice, de comert si
hotelarie, pentru a-si continua studiile in 
invatamantul superior.



RESURSE UMANE
• Pregatirea de specialitate si de cultura generala este realizata de un 

colectiv didactic compus din 60 de profesori si 3 maistri- instructori

titulari.

Gradul I 37

PROFESORI TITULARI Gradul II 3

Definitivat 8

Gradul I 3

PROFESORI SUPLINITORI Gradul II 2

Definitivat 10



BAZA MATERIALĂ
• Baza materiala a scolii permite desfasurarea

unui invatamant performant, desfasurandu-se in 
21  sali de clasa unele functionand pe profile. 

• Exista cabinete de Limba Romana, Contabilitate, 
Informatica, Limba si comunicare, Limbi straine, 
Geografie. 

• Cabinet de consiliere  –psihopedagogic

• Pentru realizarea stagiilor de pregatirea practica
colegiul nostru colaboreaza cu  magazinele
“Bucur – Obor”, “Selgros”, “Auchan” – pentru
comert si “Hotel International”, “Capitol”, “Loft” –
pentru hotelarie.



LABORATOARE





LABORATOARE



FORMA DE 

INVATAMANT

PREZENTATI REUSITI

MEDII OBTINUTE

6.00 – 6.99 7.00 – 7.99 8.00 – 8.99 9.00 – 10.00

LICEU - ZI 176 169 19 74 49 27

REZULTATE SCOLARE

2018 – 2019 
EXAMENUL DE BACALAUREAT

EXAMENUL DE OBTINERE A CERTIFICATULUI DE COMPETENTE PROFESIONALE

PROMOVATI

INSCRISI ADMISI

LICEU ZI 178 176



Cu ce ne mândrim ….



PREMII NATIONALE



PREMII INTERNATIONALE – FIRMA DE 

EXERCITIU

Italia –premiul I si New York Premiul II



FIRMELE DE EXERCITIU



ABSOLVIRE



Unde ne gasiti …….

• Adresa: Calea Mosilor nr. 152, sector 2

Bucuresti

• Tel. (021) 314 76 45

• Fax – 312 24 72

e-mail: hermesbucuresti@yahoo.com

http://colegiulechermesbuc.hi2.ro/

• Mijloace de transport: 

- tramvai 21

– troleibuze 69, 70, 85, 90, 92

– autobuz 311 

http://colegiulechermesbuc.hi2.ro/


Unde ne gasiti …….


