
 

Stimaţi părinţi şi 

 dragi elevi, 

 

Situat în zona centrală a Bucureștiului 

Colegiul Economic “Hermes”, are structură și 
forme de învățământ diverse, aducându-și o 

însemnată contribuție la viața economică și social – 

culturală a zonei. 
 Este frecventat de elevi din toate cartierele 

Bucureştiului și din zonele limitrofe. 

 S-ar putea spune pe bună dreptate că este 
un lăcaș de învățământ cu o bogată tradiție. 

În această unitate tinerii pot opta pentru 

finalități ca: 

 Tehnician în activități economice 
  tehnician în activități comerciale  

  tehnician în hotelărie. 

Toate aceste specializări la  liceu zi. 
 Colectivul didactic, alcătuit din profesori și 

maiștri-instructori, are mari disponibilități pentru 

pregătirea unui tineret flexibil, capabil să realizeze 

noile reforme corect și durabil.  
Succesele pregătirii elevilor nostri s-au 

finalizat cu angajarea lor în proporție de 100 %. și 

integrarea lor în universităţile bucureștene,  chiar 
din ultimul an de învățământ sau după absolvire, 

30% dintre ei reușind să își dezvolte o afacere 

proprie.  
Dragi elevi, 

 Dacă veți alege una din formele de 

învățământ propuse de școala noastră, aveți șansa 

să vă dezvoltați pasiunile și să vă împliniți 
speranțele. 

  

SUCCES! 

Colectivul cadrelor didactice din  

Colegiul Economic ”Hermes” 

Director, 

Prof. Dr. Nicoleta Singureanu  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pentru anul şcolar 2020 – 2021, planul de 

învățământ prevede următoarele cifre de 
școlarizare în profilul economic: 

 

 

Specializarea 

 Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

LICEU ZI - Clasa a IX-a 

Filiera Tehnologică Servicii 

Tehnician în activități 

economice 

4 

 

120 

Tehnician în activități de 

comerț 

2 60 

 

Turism și alimentație - 
Tehnician în hotelărie 

2 
 

  60 
 

Total  8 240 

Media de promovare a examenului de bacalaureat 

a fost de 89% 

 

În anul școlar 2019 – 2020 mediile de admitere au 

fost:  

- Tehnician în activiățti economice:  

8,01 - 7,51 

 

- Tehnician în activități de comerț:  

7,52 – 7,18 

 

- Tehnician în hotelărie:  

8,07 - 7,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sali de clasa 

 Laboratoare de instruire practica 

 2 Laboratoare de informatica 
 Cabinet de tehnica servirii 

 Cabinet de tehnologie culinara 

 Cabinet de fizica – chimie 
 Cabinet de biologie 

 Cabinet de istorie 

 Cabinet de geografie 

 Cabinet de limba romana 
 Cabinet de consiliere  –psihopedagogic 

 Bibliotecă 

 Sală de sport 
 Teren de sport 

 

Baze de practică 

 

 Magazinul Bucur Obor 

 S.C. Selgros S.R.L. 

 Hotel Internațional 

 Restaurant InterMacedonia 

 Casa Capsa 

 Hotel Ramada Majestic 
 

 

 

 
      Pregatirea de specialitate si de cultura 

generala este realizata de un colectiv didactic 

compus din 87 de profesori atat titulari cat si 

suplinitori cu grade didactice: I, II si definitivat, 

profesori doctori  in stiintele economice.  

 

 

 

I. Planul de învăţământ aprobat pentru 

anul şcolar 2020 - 2021 

II. Resurse materiale 

III. Resurse umane 



  
 
 

 
 

 In fiecare an s-au obtinut locuri fruntaşe pe  

Municipiul Bucuresti la concursurile  şcolare pentru 

disciplinele de specialitate și de cultură generală 
 Locurile I, II, III și mențiuni la concursuri 

școlare nationale si internationale.  

 

 
 

 

Elevii sunt antrenati in numeroase activitati 
stiintifice si culturale: 

 excursii, vizionari de spectacole; 

 simpozioane, serbari scolare. 
 Programe ecologice 

 Programe de antreprenoriat și afaceri 

 Proiecte europene educaționale 

 
 

 
Se concretizeaza in existenta si implicarea 

Consiliului Reprezentativ al Părinților si Consiliului 

Elevilor la luarea deciziilor din viata scolii. 

 

 
 

 Colaborarea cu MEN, ISMB, Primaria 

sectorului 2 si Politia; 
 Colaborarea cu agentii economici pentru 

asigurarea bazelor de practica, angajarii si 

sponsorizarii; 
 Colaborarea cu Biserica; 

 Colaborarea cu institutiile de cultura. 

 Parteneriate cu şcoli din Bucuresti și din 

țară. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Elaborarea în comun a unor programe de 
dezvoltare pe linie educativa; 

 Schimburi de experienta. 

 Oganizații nonguvernamentale: Salvați 
copiii, Unicef, Biroul de Informare al 

Consiliului Europei. 

 

                  
    

“Noi vă asigurăm un invățământ de calitate 

conform Standardelor Europene.” 

FINALITĂŢI 

 Tehnician în activități economice 

Colegiul Economic “Hermes” 

Calea Mosilor nr. 152, sector 2 

Telefon 021.3147645/021.3122472 

e-mail: hermes.bucuresti@yahoo.com 

Mijloace de transport: 

Tramvaiul 21, Autobuzul 311, 

Troleibuze: 66, 69, 70, 85, 90 

 

 
 

 

 

 

 

 

               
 

 

COLEGIUL ECONOMIC  

“HERMES” 
- o institutie de invăţământ economic de stat - 

 

 

“Noi te vom ajuta să ştii, să poţi şi să 

reuşeşti în economia de piaţă funcţională...” 

 

Mai 2020 
 

 

VIZIUNEA INSTITUTIEI 

COLEGIUL ECONOMIC “HERMES”, 

O TREAPTĂ SPRE VIITOR CARE ASIGURĂ 

ELEVILOR COMPETENŢE ÎN DOMENIUL 

ECONOMIC  LA NIVEL EUROPEAN. 

 
 

 

MISIUNEA 

COLEGIUL ECONOMIC “HERMES” OFERĂ 

ELEVILOR COMPETENŢE DE 

SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ECONOMIC, 

UN SISTEM DE VALORI MORAL-CIVICE, DIN 

PERSPECTIVA INTEGRĂRII PE PIAŢA 

MUNCII, CONTINUĂRII STUDIILOR ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ASIGURĂRII 

FLEXIBILITĂŢII PROFESIONALE ÎN 

CONTEXTUL GLOBALIZĂRII.

IV. Performanțele elevilor 

V. Posibilități de manifestare a 

personalității și aptitudinilor elevilor 

VI. Parteneriatul cu părinții și elevii 

VII. Comunicarea cu ambientul socio – 

economic – cultural și religios 

VIII. Parteneriat cu unități resprezentative 

din țară și străinătate 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Europarat-Logo.png
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