
COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” BACĂU

O șansă pentru performanță!



MISIUNEA ȘCOLII

Crearea condiţiilor de acces la 

educaţie de calitate şi înaltă 

performanţă pentru tinerii şi adulţii din 

judeţul Bacău, în vederea formării ca 

oameni şi profesionişti de carieră în 

domeniul servicii, în acord cu 

dimensiunea europeană a cerinţelor 

vieţii şi pieţei muncii.

Serviciile oferite de şcoala noastră 

au la bază calitatea, performanţa, 

promovarea valorilor europene, 

egalitatea şanselor pentru participanţi 

şi deschiderea spre învăţare pe tot 

parcursul vieţii.



VIZIUNEA

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

va fi instituţia în care elevii vor descoperi 

şi îşi vor dezvolta aptitudinile. Aici se va 

încuraja competiţia şi performanţa, se va 

forma gândirea critică şi vom oferi şanse 

reale de orientare a carierei.

Politica educaţională va permite 

transformarea Colegiului Economic „Ion 

Ghica” Bacău într-o şcoală recunoscută 

pe plan naţional şi european pentru 

managementul performant, pentru 

climatul organizaţional oferit, pentru 

finalitatea pregătirii profesionale în 

domeniul profilelor existente, ca o 

premisă de îmbogăţire economică şi 

culturală a comunităţii locale şi naţionale.



VALORILE EDUCAȚIONALE 

promovate în şcoala noastră:

 Receptivitate la nevoile 

educaţionale ale comunităţii;

 Orientarea spre elev;

 Transparenţă;

 Comunicare;

 Profesionalism;

 Legalitate, obiectivitate;

 Lucrul în echipă;

 Eficacitate;

 Creativitate şi inovaţie



OFERTA 

EDUCAȚIONALĂ

2022-2023

NIVEL LICEAL

Specializare

a/Domeniul

Calificarea profesională Nr. 

clase

Nr. 

elevi

Tehnician în activităţi 

economice
4 96

Economic Tehnician în activităţi

economice- intensiv

engleza

1 24

Tehnician în 

administraţie
1 24

Comerţ Tehnician în activităţi de 

comeţ
2 48

Turism şi 

alimentaţie

Tehnician în turism 1 24

Tehnician în turism

intensiv engleză
1 24

Tehnician în 

gastronomie
1 24

Organizator banqueting 2 48

TOTAL 13 312

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI 

Domeniul de 

formare 

profesională

Calificarea 

profesională

PROPUS

Nr.  

clase

Nr. 

elevi

Turism şi 

alimentaţie

Ospătar

(chelner) 

vânzător în 

unităţi de 

alimentaţie

1 24

Bucătar 1 24

Lucrător

hotelier 1 24

TOTAL 3 72



Tehnician în activități
economice

 organizezi și conduci activitatea 

unei firme;

 întocmești documente financiar-

contabile;

 negociezi și închei contracte 

economice cu partenerii;

 calculezi indicatori economico-

financiari;

 identifici cele mai bune surse de 

finanțare.



Tehnician în activități de comerț

 Verifici calitatea produselor pe 
care le comercializezi;

 Prezinți clienților oferta de 
mărfuri și paleta de mărfuri;

 Calculezi stocurile și necesarul 
de aprovizionare;

 Completezi  documente 
specifice livrării produselor;

 Identifici oportunitățile pe piață, 
prin cercetări de marketing;

 Utilizezi tehnici de promovare a 
produselor



Tehnician în 

administrație

 Ești promotorul imaginii instituției sau 
a firmei în care lucrezi

 Desfășori  activități cu publicul

 Organizezi protocolul pentru diferite 
evenimente

 Gestionezi corespondența instituțiilor 
sau a firmelor 

 Întocmești situații administrativ-
financiare

 Consiliezi directorul în activitățile 
sale

 Utilizezi calculatorul în activitățile de 
birou



Tehnician în 

turism 
 promovezi şi vinzi servicii turistice,

 planifici şi organizeazi servicii 
turistice pentru clienţi,

 comunici informaţii necesare 
clienţilor despre serviciile de cazare, 
masă, transport, agrement, acces la 
atracţiiile din zonă.

Locuri de muncă posibile:

 Agent de turism

 Agent de turism tour-operator

 Agent de transport turistic  
intern 

 Organizator activitate turism 



Tehnician în 

gastronomie

 supraveghezi şi coordonezi

desfăşurarea activităţii din bucătărie, 

unde alături de activităţile specifice  

valorifică competenţele de utilizare a 

softurilor specifice; 

 aplici tehnici de îmbunătăţire a calităţii 

la locul de muncă  şi de lucru în 

echipă 

Locuri de muncă posibile :

- Bucătar şef

- Tehnolog în alimentație publică

- Inspector calitate producție culinară



Organizator 

banqueting

o organizezi și coordoneazi
evenimente şi servicii de 
protocol

o planifici activități de servire în 
bar şi în restaurant 

o realizezi decontări operative 
privind serviciile prestate. 

Locuri de muncă posibile :

- Organizator evenimente 

- Organizator  prestări servicii 

- Organizator activităţi turistice 



Învățământ profesional de 3 ani 
Ospătar (chelner) -
vânzător  în unităţi de alimentaţie 

serveşti produse alimentare, preparate şi băuturi 

în restaurante, baruri, instituţii, la bordul navelor şi 

în trenurile de călători.

1 clasă 24 locuri 



Învățământ 

profesional de 3 ani

Bucătar

1 clasă 24 locuri

o realizeazi preparate culinare conform 

reţetelor de preparare;

o monteazi spre servire preparatele finite. 



Învățământ profesional de 3 ani

Lucrător hotelier 

1 clasă 24 locuri 

- desfăşori activităţi specifice în  unităţi de 
primire turistică, pe vase comerciale sau 
de croazieră

- efectuezi curăţenia şi asiguri 
întreţinerea spaţiilor hoteliere 



DE CE 

COLEGIUL 

ECONOMIC?

Avantaje:

 Ofertă educațională diversificată;

 Program bine stabilit;

 Consiliere psihopedagogică;

 Performanțe școlare;

 Activități extrașcolare.

Carieră:

 Joburi cerute pe piața muncii;

 Abilități practice;

 Resurse antreprenoriale.



COLEGIUL ECONOMIC 

“ION GHICA” BACĂU

Vă așteptăm în 
echipa noastră!

O șansă pentru performanță!


