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AGENȚI ECONOMICI 

PARTENERI 

Hotel Ibis Gara de Nord 

Hotel Ibis Parlament 

Hotel Ibis Styles 

Hotel Mercure City Center 

Hotel Grand Continental 

Hotel Double Tree by Hilton 

Hotel Premier Spa 

Hotel Capitol 

Hotel Ramada Majestic 

Hotel Caro 

Hotel Yesterday 
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Hotel Capitol  

 

Hotel Novotel 

Bucharest City Centre 

 

  

Ibis București Palatul Parlamentului 

Ibis București Gara de Nord 

 

 

 

 

 

 

Mercure Bucharest  

City Center  

Mercure Bucharest Unirii 

 

 

 

 

Ibis Styles Bucharest 

Erbas Hotel 
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Grand Hotel Continental 



   LABORATORUL DE TURISM 

5 



    LABORATORUL DE TURISM 
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LABORATORUL DE TURISM 
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Acțiunea „Trafic de persoane” organizată de partenerul nostru, 

Universitatea Româno Americană București 



 WORKSHOP - uri 

în parteneriat cu Universitatea Româno Americană București 

 și operatori din turism - absolvenți ai Facultății de Turism 

 

 Workshop Tips & 

Tricks in Hotel Online 

Reservations 

 

 Workshop Smart 

Airports for Next 

Generation Passengers 

 Workshop on Tour 

Guide vs. Travel 

Blogger  

 

 Yesterday’s Boss, 

Today’s Leader 

 

 Cultura japoneză 
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Workshop Smart Airports 
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Promovarea activității a fost realizată prin pagina de Facebook a 

Universității partenere și distribuită de profesorii liceului 



 

 

 

 

 

Yesterday’s Boss,  

Today’s Leader 
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Promovarea activității a fost 

realizată prin pagina de 

Facebook a Universității 

partenere și a operatorului 

economic 



Workshop în Parteneriat cu Universitatea Româno Americană - studenți 

 și operatori în turism - absolvenți ai Facultății de Turism  
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Yesterday’s Boss,  

Today’s Leader 



Masă rotundă cu partenerii 

hotelieri 
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FIHR, Ibis Nord, Ibis Parlament, Caro, Peacock Hotels, Mercure,  

Domenii Plaza, Ramada Majestic, Premier Palace, CNDIPT 



Curriculum în Dezvoltare Locală  
rezultat al intâlnirilor cu reprezentanții operatorilor economici 

 Vânzarea produselor turistice 

- clasa a XII a 
 

 Produse și servicii turistice  - 

clasa a XI a  
 

 Ospitalitatea în turism - clasa 

a X a (instruire practică) 
 

 Practica serviciilor turistice - 

clasa IX a (instruire practică) 

 

 

 în parteneriat cu: 

 Hotel Ibis Gara de Nord 

 Hotel Grand Continental 

 Hotel Caro 

 Hotel Ibis Parlament 
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Activități practice  

ale elevilor 

Hotel Ibis și Continental 
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Rezervări  și recepție 

Elevii participă activ la activități din toate departamentele 



Activități practice ale elevilor 

Hotel Ibis și Continental 
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Restaurant 

 

 

 și  
 

 

concierge 



Firma de exercițiu  

în domeniul turismului  
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Elevii participă la competiții cu firme din domeniul turismului 



Olimpiada de Turism București 

 2015 – 2016 

 2016 – 2017 

 2017 – 2018 

 2018 - 2019  

 Locul II 

 Locurile I și II 

 Locurile II și III 

 Locul I 
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Aprilie 2018, Mențiune,  

Faza Națională Reșița 



Premiere și promovare  

șef de promoție (prin FIHR) 
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Promovare olimpici 

 prin hotel partener 
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Mulțumim partenerului nostru de 

practică, Grand Hotel Continental 

pentru promovarea elevilor noștri, 

premianți la Olimpiada de Turism 

(locurile 1 si 2, faza pe municipiu, 

2017) 
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Felicitări elevilor și profesorilor pentru 

eforturile lor, precum și Hotelului Mercure 

Bucharest City Center pentru inițiativa 

de a susține educația în turism. 

 

Mercure Hotel l-a premiat pe Bogdan 

Marica, elev practicant de la Colegiul 

Economic Costin C. Kirițescu, pentru 

mențiunea obținută la Olimpiada  

Națională de Turism și Alimentație de la 

Reșița (aprilie 2018). 

Vă mulțumim! 

 

Gabriela Enache 

Director CE CC Kirițescu 
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Primăria Municipiului București 

Diploma de Excelență pentru rezultatele la 

Olimpiada de Turism 

Ibis Styles – susține elevii din industria 

turismului și ospitalității 



Ce înseamnă turismul pentru mine? 
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Pe durata celor 4 ani de liceu am învăţat cu ce 

se mănâncă turismul şi astfel am reuşit o 

performanţă în viaţa mea: am ieşit şefă de 

promoţie şi am fost premiată de Primăria 

Capitalei cu o diplomă In Honoris şi nişte 

bănuţi. Pentru prima dată m-am simţit mândră 

de mine, mândră că am făcut ce mi-a plăcut şi 

am avut şi rezultate foarte bune. Pe lângă 

premiile de la liceu, am primit cu ajutorul 

Federației Industriei Hoteliere din România şi 

Zig Zag prin România, un weekend la Predeal 

gratis. A fost o experienţă de neuitat. 

Nici după liceu eu nu m-am lăsat de pasiunea mea şi iată că acum urmez cursurile facultăţii de 

Business şi Turism din cadrul ASE-ului şi îmi place foarte mult. Sunt fericită şi mulţumită de 

alegerea mea. 

Îi sfătuiesc cu dragă inimă pe cei de clasa 8-a să aleagă turismul pentru că nu vor regreta cu 

siguranţă şi vor înţelege de ce este cea mai bună alternativă. 

Oana Valentina Anghel 

Absolvent 2017 



Elev ieri, angajat azi. 
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În Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu’’  am 

petrecut o bucată din adolescența mea, m-am 

dezvoltat și am progresat vizibil cu ajutorul 

profesorilor care, întotdeauna, m-au susținut, 

încurajat și motivat să dau tot ce am mai bun din 

mine. Cele mai frumoase amintiri mi le-am conturat 

în această perioada și, totodată,  am învățat să fiu cea  

mai bună variantă a mea. 

Pe parcursul celor 4 ani de liceu am fost și în stagii de practică în cadrul Hotelului Caro, unde am trecut 

prin fiecare departament în parte și am învățat ,,micile secrete’’ ale meseriei. Cel mai mult am fost 

atrasă de departamentul Front Office (Recepție). De aceea, acum lucrez în cadrul hotelului Ibis Styles 

Erbas pe postul de recepționier, continuând  totodata și studiile superioare la o facultate în același 

domeniu. Meseria aceasta mă atrage pe zi ce trece mai mult deoarece niciodată nu ai timp să spui ,,m-

am plictisit’’, cunoști oameni noi, ieși din zona de confort și te lovești de situații care te formează ca 

om.  

Teodora Catană,  

absolvent 2018 



O carieră de succes începe cu educația de calitate 
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Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” este locul 

unde am petrecut cei mai frumoși patru ani din 

adolescență. Amintiri frumoase mi-au rămas în 

minte și în suflet în toți acești ani. Profesori 

minunați au fost alături de mine și m-au sprijinit în 

tot acest timp. Oameni de la care am învățat nu 

doar ce înseamnă turism, ci și să fiu om, cărora cu 

drag le spun PROFESORII MEI! 

Olimpiada de Turism este cu totul specială: este polidisciplinară! Pentru a participa trebuie să te 

pregatești la Marketing, Organizarea Resurselor Umane, Planificarea Activităților Economice, 

Organizarea Unităților Hoteliere și Alimentație. Am obținut rezultate foarte bune și a fost una 

din cele mai frumoase experiențe de liceană. 

Sinca Maria Sabina 

Absolventă 2018 
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„5 motive pentru care merită să lucrezi în  

industria ospitalității” 
 

Lucrezi cu oameni extraordinari #havingfun 

Ușa deschisă spre lume  #skyisthelimit 

Fiecare zi e diferită #nevergetbored 

Un excelent start de carieră #earlyresponsible 

Pentru că merită #beneffits 

Ziua Porților Deschise  

în Industria Ospitalității - 2019 
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Hotel Ibis  

Gara de Nord 

Lucrezi cu oameni 

extraordinari 

 #havingfun 
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Fiecare zi e diferită – #nevergetbored 
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Ziua Porților Deschise  

în Industria Ospitalității 

Ușa deschisă spre lume – #skyisthelimit 
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Un excelent start de carieră #earlyresponsible 
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Pentru că merită  #beneffits 

H
o
tel C

aro
 



Caravana ospitalității 
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