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Anexe   

NOTĂ: 

 Prezentul Plan de Acțiune al Școlii este realizat pe baza PRAI și PLA. 

Colectivul de elaborare a căutat alte surse/site-uri:  

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index./Employment.../ro,  www.aippimm.ro, 

www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com/subocup2013r.pdf 

https://digital.educred.ro/ 

și le-a introdus în prezentul material pentu a avea o analiză cât mai corectă a contextului în 

care se desfășoară procesul intructiv-educativ raportat la cerințele pieței forței de muncă. 
Școala Superioara Comercială Nicolae Kretzulescu aplică Planul Județean/al Municipiului 

București de intervenție educațioanlă pentru situația suspendării cursurilor prin adaptare la 

specificul regional și local (respectiv al Minicipiului Bucuresti) în concordanța cu Planul 

Național 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com/subocup2013r.pdf


 
 
 
 
 
 
Partea I – Contextul  
 

Formularea viziunii şi  misiunii  
 

VIZIUNEA:  
 

 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” dorește : 

 

 Să fie școală ancorată mereu în realitățile socio-economice 

 Să cultive valorile asumate: integritate, curaj, profesionalism 

 Să funcţionioneze potrivit unui principiu economic de succes: NU FALIMENTULUI  în 

viata personala și publică, DA REUŞITEI !  

 

MISIUNEA: 
 

Scoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” îşi asumă misiunea de a fi 

un SPAŢIU CARE OFERĂ: 
  

 UN MEDIU DE EXCELENŢĂ în dezvoltarea personală și PROFESIONALĂ,  

 ABC-ul UNEI CARIERE DE SUCCES ÎN DOMENIUL ECONOMIC, 

 Mediul propice DE A te forma ca CETĂŢEAN EUROPEAN. 

  

Şcoala noastră are ca deviză: LABOR IMPROBUS, OMNIA VINCIT ! Munca 

susținută, întotdeauna învinge!" 
 

Colectivul de cadre didactice din Şcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”  va 

acționa astfel încât:  
 

  să satisfacă nevoia fiecărui elev privind formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale 

pentru manifestarea autonomă a personalităţii, pentru o bună inserţie socială, pentru realizarea 

mobilitatilor în țările UE în cadrul stagiilor de practica, sau pe module de pregatire în 

specialitate ; 

 să asigure condițiile pentru ca elevii să dobandească o pregatire generală bună și cunoștințe 

aprofundate în domeniile legate de cariera pe care o vor alege, astfel încât să poată urma cu 

succes o formă de învațamânt superior, să-și formeze competențe necesare inserției sociale.  

 

Profilul absolventului Scolii Superioare Comeriale „Nicolae Kretzulescu” include și 

următoarele trasături:  

o Responsabilitate faţă de propria pregătire;  

o Deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învaţa pe tot parcursul vieţii; 



o   Flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate-în sincronizarea cu cerințele unui învățamânt 

european, calități concretizate în  formarea competențelor necesare unei integrări performante 

pe piața muncii europene 

 

Pentru aceasta, şcoala îşi propune consolidarea şi dezvoltarea unor condiţii optime 

care să asigure formarea elevilor în domenii diversificate (noi specializări aprobate pentru 

şcoala noastră începând din anul şcolar 2007 - 2008: tehnician în administraţie, tehnician în 

contractări şi achiziţii, tehnician în turism și tehnician economic). De asemenea şcoala se 

preocupă de dezvoltarea condiţiilor pentru specializarea „Tehnician în Comerţ Internaţional” 

existentă în cadrul şcolii Post-liceale, care corespunde şi cerinţei Centrului Naţional pentru 

Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.Toate aceste specializări au fost propuse în 

urma studierii cererii pieței muncii europene, având ca scop integrarea într-un mediu 

profesional de nivel european. 

De  asemenea se urmărește o bună formare a elevilor în domeniul economic (domeniu 

tradiţional pentru şcoala noastră), asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe 

de cultură generală şi formarea unor competenţe profesionale (cheie, generale și specifice), 

care să le permită elevilor exercitarea autonomă şi creativă  a unei profesii, continuarea 

studiilor sau realizarea propriei afaceri în țară sau în Europa/străinătate. 

În conjunctura actuală, adaptarea la schimbare, calitatea şi competitivitatea 

reprezintă principalele trăsături cărora trebuie să li se subordoneze educaţia tinerilor pentru 

integrarea în viaţa profesională activă.  
 

 

 

 

Valorile promovate de Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu”:  

 

Integritate – a aderara la cele mai înalte standarde etice și morale,  a avea control 

asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat 

oricărei situaţii;  
Performanța- numai performanța rezistă schimbărilor, altfel, alegerea în orice 

domeniu devine din ce în ce mai dificilă; oferim elevilor șansa de a se pregăti la un nivel 

superior, într-o structura preuniversitara  solidă și performantă, de nivel european. 

Responsabilitate -   a se implica activ înproblemele profesionale și publice,ași asuma 

răspunderea pentru propriile acţiuni, a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a 

fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.   
Profesionalism - a face și bine ceea ce știi sau se presupune ca știi să faci, a livra 

excelența operațională prin educație și leadership, a cultiva un mediu propice pentru , 

educare, instruire, competitivitate iniţiază, programe educaționale la standarde de calitate, 

capabile să conducă la progresul cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi pe piața 

românească și europeană şi la creşterea prestigiului liceului în țară și străinătate. 
Perseverența - Garanția privind calitatea soluțiilor izvoraște din exigența noastră 

pentru lucrul bine facut și din preocuparea permanentă de a întelege și de a găsi cea mai 

potivită soluție; consecvent în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a 

eşecurilor personale.  

Transparenţa - principiu etic succeptibil să contribuie la asigurarea egalităţii de 

şanse în competiţie şi accesului echitabil la resurse; a pune la dispoziția tuturor actorilor 

procesului instructiv-educativ a informaţiilor pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să le 

primească, în cantităţi suficiente şi de o calitate ireproşabilă.  



Respect –  consideraţie faţă de partenerii educaționali interni, europeni/internaționali 

şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.   
Curaj- utilizarea minții creative și critice , propunerea de idei noi, folosirea resursele 

pentru a găsi acele opțiuni care se adaptează mai bine nevoilor . 
Spirit de echipă – a lucra în echipă, a împartăși cunoștințele dobândite pentru 

dezvoltare organizațională și personală. Spiritul de echipa este un mix de asteptări, 

satisfacții, motivații puse în comun de către membrii de echipă. 
  

 

 

 Profilul actual al şcolii  

 

Şcoala Comercială din Bucureşti a fost înfiinţată în toamna anului 1864, prin stăruinţa 

doctorului Nicolae Kretzulescu, ministrului Instrucţiunii Publice.  

Până la înfiinţarea Academiei de Studii Economice în aprilie 1913, Şcoala Comercială 

a fost cea mai înaltă treaptă a învăţământului economic românesc.  

Pe parcursul celor 154 de ani, şcoala şi-a constituit un însemnat patrimoniu imobiliar. În anii 

1889 – 1890 primarul Capitalei, Emanoil Protopopescu – Pake, care fusese mai înainte 

directorul şcolii, a reuşit să construiască un edificiu adecvat, înscris astăzi în rândul 

monumentelor istorice.  

În anii 1889 şi 1900 şcoala a participat cu exponate proprii în cadrul Pavilionului 

României, la Expoziţiile Universale de la Paris. Tot în acea perioadă a întreţinut 

corespondenţă cu Institutul de Instrucţie  

Comercială din Viena şi cu Societatea Internaţională pentru Dezvoltarea Învăţământului 

Comercial din Berna – Elveţia.  

În 1912, Şcoala Superioară Comercială de băieţi din Bucureşti era singura instituţie de 

învăţământ cu o echipă de fotbal completă şi proprie. Cu această echipă şcoala a câştigat 

multe concursuri şi campionate.  

De asemenea, în anul 1926, în şcoală s-a înfiinţat o Grupă de Cruce Roşie, prima de 

acest gen în sistemul epocii, care urmărea să asigure asistenţă medicală tuturor elevilor şi să 

le faciliteze accesul în taberele şcolare. Prima revistă a şcolii, denumită Ramuri fragede a fost 

editată în anul 1930.  
  În 1994, liceul a reuşit să devină şcoală – pilot a programului PHARE în Familia 

ocupaţională„Finanţe – Administraţie - Management”, pentru pregătirea elevilor în meseriile 

funcţionar bancar, agent comercial şi asistent de gestiune.  

Din 1997, s-a introdus la clasa a 10-a Educaţia antreprenorială, prin programul Junior 

Achievement, iar în anul 2003 liceul a devenit centru de testare acreditat de ECDL (European 

Computer Driving Licence), primind Diploma de excelenţă pentru activitatea desfăşurată. 

Totodată, şcoala se remarcă prin utilizarea programului computerizat de predare-învăţare 

(AEL).  

În anul 2004 şcoala a obţinut Certificatul de recunoaştere ca liceu-pilot în proiectul 

“Fii european; implică-te în problemele comunităţii”, susţinut de Uniunea Europeană.  

Una dintre realizările şcolii, prin ineditul ei, este Clubul de Iniţiativă şi Voluntariat 

pentru Egalitatea Şanselor – CIVES, în colaborare cu Fundaţia Centrul Parteneriat pentru 

Egalitate. Acest Club are misiunea de a coordona activitatea elevilor şi profesorilor din 

Capitală în activităţile legate de promovarea egalităţii de gen.  

Şi, de loc de neglijat, Scoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” este prima 

și unica instituție de învățământ românească care școlarizează elevi, prin cursuri postliceale, 

pentru calificarea Tehnician în Comerţ Internaţional – rezultat al unui proiect de parteneriat 

cu Franța și alte 9 țări europene , care în prezent alcătuiesc rețeaua NETINVET. Studiile în 



această calificare se finalizează cu obţinerea competenţelor specifice, dar şi cu o diplomă 

recunoscută în ţările partenere.  

A atinge un nivel de performanţă nu înseamnă că lucrurile nu se opresc, ci necesită 

mai multă implicare.  

La nivelul Şcolii Superioare Comerciale ”Nicolae Kretzulescu” aceasta implicare s-a 

concretizat în depunerea şi aprobarea a noi programe prin ANCFPA (pentru elevi şi 

profesori), obţinerea titlului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ - 2009 (locul I, din 42 de unităţi de 

învăţământ câştigătoare) , ȘCOALĂ EUROPEANĂ – 2013, ȘCOALĂ EUROPEANĂ – 

2016 ( locul IV  pe țară și locul I pe Municipiul București), Diploma de excelență și Premiul 

II în cadrul competiției naționale Erasmus 30+ 

În fiecare an elevii sunt recompensaţi pentru eforturile depuse prin: burse de merit, 

burse de studiu, premiul şi diploma de onoare „Nicolae Kretzulescu” oferit şefului de 

promoţie, premiul de onoare „Nicolae Kretzulescu” oferit celui mai bun elev pe an de studiu. 

Tradiţia ca elevii să aibă propria lor revistă a fost reluată în 1993 și continuată până în 

prezent, cu, Zona Kretzuleştilor – până în 1996, Radical – 1997; K la noi – 2000-2016, ,,K – 

Trust ” supliment economic al revistei liceului – 2002. Şcoala a editat reviste şi în limbile: 

franceză – L’arc – en – ciel; Revue des jeunes de L’Ecole Superieure Commerciale (ce 

cuprinde articole despre cultura şi civilizaţia franceză) Le jardin des mots, engleză – K – High 

şi germană Phantasien auf deutsch.  

Şcoala a menţinut „ţinuta Kretzulescu” (obligatorie pentru toţi elevii), precum şi 

„legitimaţia Kretzulescu”. Din anul 2013 legitimația a fost înlocuită cu cardul de acces 

electronic.  

 

În conformitate cu reforma învăţământului tehnologic, pe domeniul serviciilor, s-a 

optat pentru restructurarea şi modernizarea strategiei de pregătire, pentru modernizarea 

dotărilor şi pentru alinierea la strategiile de pregătire europene. Şcoala Superioară Comercială 

„N. Kretzulescu” a manifestat o permanentă preocupare pentru ameliorarea procesului 

didactic, profesorii şcolii fiind implicaţi în numeroase activităţi care vizează îmbunătăţirea 

calităţii procesului didactic.  

Toate calificările noi , liceului : tehnician în turism, tehnician în contractări și 

achiziții, tehnician în administrație și tehnician economic  dar si calificarea școlii postliceal a: 

tehnician în comerț internațional, au fost acreditate prin ordinul de ministrul al MEN cu 

numărul: 4479 din 9.08.2013.  

Din cei 55 de profesori ai cancelariei Kretzulescu nivelul de calificare arată astfel : - 

cadre didactice debutanți 4, cu definitivat 10, cu gradul didactic al II-lea - 6, cadre didactice 

cu gradul didactic I – 27,  cadre didactice cu doctorat –  6,  pensionari -2.  

Din totalul profesorilor titulari 20 %  au gradaţia de merit, sapte sunt membrii în 

comisiile naţionale de specialitate ale MEN. şi formatori naţionali, sapte sunt profesori 

metodişti, iar saisprezece sunt autori de manuale, culegeri şi ghiduri. Șase profesori au 

îndrumat practica pedagogică a studenţilor de la ASE şi Universitatea București. Patru 

profesori sunt  mentori, trei pentru contabilitate, unul pentru organizare. Opt profesori sunt 

membrii în Corpul experților în management educațional.  

În anul şcolar 2018 – 2019, cadrele didactice au obţinut calificativul foarte bine cu o 

singura exceptie.Şcoala dispune de: 3 corpuri de clădiri cu 30 săli de clasă, 16 cabinete 

şcolare şi laboratoare dotate cu mijloace de învăţământ moderne (calculatoare, laptopuri, 

racordate la INTERNET, rețea Wirreless, videoproiectoare, table SMART, 30 tablete 

Samsung, sistem videoconferință etc.), o aulă monumentală pentru festivităţi cu 305 locuri, o 

sală de sport cu instalaţie de sonorizare, o bibliotecă cu peste 45.000 de volume (din care 

fondul documentar de specialitate în limbile engleză şi franceză de peste 3.000 de volume), 



un club european  al elevilor, o sală a calității, câte un cabinet medical, stomatologic şi de 

consiliere şcolară.  
În vara anului 2013 în liceu s-a înfințat un laborator cu tehnologie digitală de ultimă 

oră, dotat în parteneriat cu firma Samsung, la acea dată fiind unic în țară.  

Spaţiile de învăţământ sunt în totalitate dotate cu echipamente, aparatură şi tehnică de 

calcul oferind posibilitatea profesorilor să realizeze lecții interactive și să comunice în timp 

real cu părinții elevilor prin platforma eCatalog. 

La ora actuală liceul este Centru de formare al sectorului 3 - filială a Casei Corpului 

Didactic - Municipiului Bucureşti. În acest context pot fi satisfăcute nevoile de formare 

existente la nivelul unităţii de învăţământ, venind în întâmpinarea solicitărilor făcute de 

cadrele didactice sau a nevoilor de formare identificate ca urmare a asistenţelor la ore. De 

asemenea liceul este Centru de formare în cadrul proiectului Compendiu. Din 2012 este și 

Centru de resurse pentru firmele de exercițiu. 

Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”și-a căpătat renumele de ”Școala 

proiectelor” datorită participării, anual, la diferite proiecte interne și internaționale: 

 Leonardo da Vinci - VET-PRO - “Perfectionarea in organizarea stagiilor de practica” 

 Comenius, Bilateral - “Communiquer en langue etrangereun pont sur l’Europe“  

 Comenius - “Creative methodology in classroom“ 

 Comenius, Multilateral - “Scolile europene ca loc de invatare a curajului civil”  

 Leonardo da Vinci - “Dezvoltarea durabilă a centrelor de competențe profesionale în 

învățământul profesional și tehnic din spațiul european' 

 Leonardo da Vinci, Multilateral – Big Picture Learning 

 Comenius, Multilateral - “Combaterea violenței școlare" 

 Erasmus+, Multinațional - Artă și Știință 

 Erasmus+, Multinațional-Incluziune 

 Erasmus+ Multinațional –Benchmarking inovativ in invățământul tehnologic si turism  

 
Dimensiuni ale culturii organizaţionale şi forme de manifestare în organizaţia şcolară 

  

Cultura organizaţională este în fapt personalitatea organizaţiei şi cuprinde miturile, credinţele, 

valorile, aspiraţiile, ritualurile, ceremoniile specifice acelei organizaţii.  

 Nivelul vizibil sau explicit este dat de câteva aspecte uşor de identificat, adică la 

vedere:  

• sloganuri şi simboluri - "Educaţia nu înseamnă pregătirea pentru viaţă, educaţia 

înseamnă viaţa însăşi" -John Dewey , ţinuta Kretzulescu  

• ceremonii şi ritualuri - ziua şcolii la 6 decembrie, mituri şi eroi - Sfântul Nicolae, 

patronul spiritual al şcolii , modele comportamentale  

• limbajul profesional (jargonul)- uneori se glumeşte utilizînd clişee lingvistice ale 

elevilor.   

Nivelul implicit sau ascuns include: o valori şi credinţe  o reprezentări şi semnificaţii   

• modele de gândire- perfecţionarea e pierdere de timp etc.  

Nici pe departe lucrurile nu sunt doar în roz în liceul nostru,mereu e loc de mai bine.  

Cum poate afla o persoană nou-venită care sunt graniţele culturii organizaţionale în acea 

instituţie?  

Când participă la o şedinţă, când lucrează în echipă, când este evidențiată, când primeşte 

mustrări, sancţiuni sau este promovată îşi formulează o percepţie despre cultura organizaţiei.  

  În acest sens, noii angajaţi trec teoretic prin 3 nivele obligatorii:*  

1. Nivelul cunoştinţei – este informat despre ce trebuie să facă în cadrul organizaţiei.  

2. Nivelul înţelegerii – înţelege de ce trebuie să facă acele lucruri.  



3. Nivelul aplicării – aplică în cadrul instituție lucrurile pe care le-a auzit/văzut şi înţeles.  

Specialiştii în domeniu prezintă  idei interesante despre legi, unele dintre ele nescrise 

care prin aplicarea lor aduc plus valoare culturii organizaţionale a instituției.*  

- Legea valorii muncii în echipă – John C. Maxwell spune într-una din cărţile 

sale: ,,Convingerea că o persoană poate realiza ceva măreţ, este un mit’’. Conştientizăm că 

suntem o verigă importantă în organizaţie, dar pentru atingerea obiectivelor depindem unii de 

alţii.  
- Legea busolei – aţi făcut vreodată parte dintr-o echipă care se vedea clar că avea 

talent, avea resurse iar membrii echipei se înţelegeau foarte bine, dar nu au ajuns niciodată 

nicăieri? Este foarte posibil că situaţia să fi fost cauzată de lipsa unei viziuni. Viziunea oferă 

angajaţilor directive şi încredere.  
- Legea încrederii reciproce – colegii de echipă trebuie să poată conta unul pe 

celălalt atunci când este nevoie.  

- Legea mărului stricat – atitudinile pozitive la angajaţi nu garantează în mod 

special succesul, însă atitudinile negative garantează insuccesul unei echipe.  
- Legea comunicării – organizaţiile eficiente au angajaţi care discută în 

permanenţă unul cu altul.  

Chiar dacă teoriile spun că schimbările legate de etică şi cultură organizaţională nu 

pot apărea decât de sus în jos, de la manageri la angajaţi, la fel de importantă este şi 

implicarea activă a factorilor implicați în procesul instructiv-educativ. Poate ar mai trebui 

adăugată și alegerea pentru delegarea responsabilităților a acelor profesori care pot conduce o 

echipă.  

 Diferenţa dintre două echipe la fel de talentate este dată de conducerea acestora.  

*(http://business-edu.ro/Guest-Editors/Cum-sa/cum-sa-construiesti-o-

culturaorganizationala-productiva.html) 
Am introdus decalogul profesorului şi decalogul elevului, parte integrantă a Codului 

etic din Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu  
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