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1. EVOLUŢIA ŞI PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Dezvoltarea economică a oraşului Piteşti a impus la sfârşitul sec. al XlX-lea primele încercări de
înfiinţare a unei şcoli comerciale, întrucât şcolarizarea la Ploieşti, Bucureşti sau Craiova era prea costisitoare.
Instituţia îşi are originile în Şcoala Comercială de gradul I înfiinţată în anul 1899 pe baza Legii
învăţământului din 31 martie 1899 (ministru învăţământului era Spiru Haret) din iniţiativa unui grup de
profesori ai Liceului I.C. Brătianu, a unor absolvenţi de Şcoală Comercială legaţi de activitatea economică a
oraşului şi a unor persoane de vază din oraş.
Într-o primă etapă, şcoala a funcţionat ca şcoală particulară, cu 41 de elevi, toţi băieţi. La 1 aprilie 1906
Şcoala s-a transformat în Instituţie de stat.
În perioada 1906-1925 unitatea a purtat în continuare denumirea de Şcoala Elementară de Comerţ cu
durata studiilor de trei ani, în tot acest timp funcţionând în Localul Camerei de Comerţ din B-dul Elisabeta
nr. 7 (actualul Republicii).
La 1 septembrie 1925 apare Şcoala Superioară de Comerţ, cu durata studiilor de patru ani; din
iniţiativa Camerei de Comerţ şi a câtorva profesori, Camera de Comerţ a hotărât sa cumpere un local propriu pe
strada I.C. Bratianu, lăsând astfel localul iniţial din Bulevard, cu totul la dispoziţia şcolilor.
În noiembrie 1927 se inaugurează noul local (Corpul B) construit datorită creşterii populaţiei şcolare,
local care va găzdui cursurile Şcolii Superioare de Comerţ.
Prin Legea pentru organizarea învăţământului profesional din aprilie 1926, se hotăra transformarea
Şcolilor comerciale in licee comerciale cu durata cursurilor de 8 ani. Deoarece spaţiul de şcolarizare continua să
fie insuficient, s-a extins în prelungirea Şcolii Superioare.
În 1937 liceul primeşte numele economistului şi omului politic liberal Vintilă I.C. Brătianu, denumire pe
care o va purta cu intermitenţă până în 1948.
Ca urmare a înlăturării monarhiei la 30 decembrie 1947, se trece la organizarea comerţului de stat, se
extinde reţeaua de alimentaţie publică; în aceste împrejurări, vechea organizare a şcolilor comerciale ca licee sa considerat necorespunzătoare. Noile denumiri ale şcolii până în 1955 (anul desfiinţării) au fost: Şcoala Tehnică
de Administraţie economică şi Şcoala Medie tehnică de comerţ.
Intre anii 1948-1955 ia fiinţă şi şcoala profesională comercială, având ca obiectiv pregătirea lucrătorilor
comerciali şi a celor de alimentaţie publică.
Începând cu anul 1966, şcoala comercială se reînfiinţează sub denumirea de Liceu economic cu
durata studiilor de 4 ani la învăţământul de zi şi de 5 ani la cel seral şi fără frecvenţă.
Liceul îşi deschide porţile în Str. Teiuleanu nr. 1, în fosta clădire ce aparţinuse Şcolii profesionale de fete
înfiinţată la 6 septembrie 1887.
In 1972, Liceul economic se unifica cu şcoala profesională comercială (reapărută în vechile localuri din
Bulevard) până în 1976 fiind şi în subordinea Ministerului Comerţului interior, iar după această dată trece din
nou în subordinea organelor locale cu finanţare de la Primărie, ţinând pe mai departe de Ministerul Educaţiei şi
Învăţământului.

Din acea perioadă şi până azi denumirea scolii a cunoscut mai multe modificări.
În cei peste o sută de ani de existenţă au absolvit cursurile de zi, seral şi fără frecvenţă, cursurile de
calificare, perfecţionare şi specializare postliceală peste 20.000 de elevi. Statistica întocmită de şcoală în 2005,
arăta că peste 93% dintre elevi au urmat cursurile de învăţământ superior începând cu anul absolvirii sau ulterior.
Şcoala comercială piteşteană a dat în primul rând cadre bine pregătite pentru domeniul economic, dar şi cadre
care s-au afirmat în diferite domenii de activitate, cum sunt medicina, tehnic, juridic, educaţional şi chiar artistic.
În prezent, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" dispune de două sedii, punând la dispoziţia elevilor 42
săli de clasă din care 9 laboratoare şi 11cabinete, 2 cancelarii confortabile şi încăpătoare pentru cadrele didactice,
sală şi teren de sport.
2. IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI F.E.
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti a devenit şcoală pilot în cadrul ECONET II în anul 2003 (în
seria 2003 – 2005), în urma unui proces de selecţie regional, fiind singura unitate şcolară din regiunea SudMuntenia care a îndeplinit criteriile de selecţie.
Pentru a putea participa la acest proces, mai mulţi profesori ai şcolii au participat în perioada 2002 –
2003 la mai multe cursuri de formare organizate de KulturKontakt Austria, prin biroul K-education din
Bucureşti.
Din acea perioadă şi până în prezent, mulţi profesori din catedra de specialitate, dar şi din cele de limbi
străine şi informatică, au participat la cursuri de pregătire la Bucureşti, Timişoara, Târgu Mureş, Baia Mare,
Drobeta Turnu Severin şi Sibiu.

Acest lucru s-a reflectat în activitatea didactică, până în acest moment fiind înfiinţate peste 15 firme de
exerciţiu, cu diverse obiecte de activitate:
FE Smart cars – comerţ cu automobile
FE Milk-Ro – comerţ produse lactate
FE Range Car Company – comerţ piese de schimb
FE Phones & Computers Company – comerţ calculatoare şi telefoane
FE International transport company – transporturi auto
FE Smart team – agenţie de turism

FE Magic world – organizări de evenimente
FE Sweet dreams – servicii funerare
FE Coffy top – cofetărie
FE Fly high – transport aerian
FE Disney baby – învăţământ preşcolar
FE Perfect party – organizări de evenimente
FE Beauty revolution – salon coafură – cosmetică
FE B&W fashion – casă de modă
FE B&S collection – comerţ confecţii
FE Sensiblu – farmacie
Profesori coordonatori ai acestor firme sunt : Stancu Mădălina, Graure Nicoleta, Nicolcioiu Viorela, Răduţ
Daniela şi Ghindescu Melania. La activitatea acestor firme au mai participat şi alţi profesori : Mihăilă Filofteia,
Moraru Georgiana, Vasile Aureliana, Crivac Mihaela.
3. ACTIVITATEA F.E. DIN COLEGIUL ECONOMIC PITEŞTI
În perioada 2003 – 2012, firmele de exerciţiu din Colegiul Economic Piteşti au desfăşurat o activitate
susţinută, atât în sălile de clasă sau în laboratoare, cât şi în afara acestora, în cadrul unor activităţi sau evenimente
deosebite, cum ar fi:
lansarea FE de exerciţiu noi sau preluarea FE, la începutul fiecărui an şcolar, în prezenţa profesorilor,
colegilor, părinţilor, reprezentanţilor agenţilor economici şi mass-media
participarea la târgurile naţionale, regionale şi judeţene ale FE, organizate anual la Piteşti, Bucureşti,
Brăila, Galaţi, Baia Mare, Focşani, Ploieşti, Câmpulung Muscel, etc. şi obţinerea a sute de premii, la
diverse competiţii
participarea la târgurile internaţionale ale FE, organizate la Timişoara, Praga, Bratislava, Plovdiv,
Neuchatel, Salzburg, Freistadt etc, la care au obţinut zeci de premi, inclusiv Marele premiu (la Praga şi
Plovdiv)
participarea la toate ediţiile competiţiei Business Plan (câte 5 firme anual la faza locală) şi calificarea
unei firme la faza regională ( unde au obţinut locurile II sau menţiune)
participarea a 8 firme la competiţia Marca de calitate şi obţinerea certificatului pentru nivelul solicitat
(bază)
participarea elevilor la atelierele de lucru Start-you, organizate de Euro 26 şi PTIR , la Bucureşti şi
Piteşti
realizarea lucrărilor de atestat profesional cu teme legate de activitatea din FE
participarea la Sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane şi concursuri judeţene, regionale şi
naţionale cu lucrări realizate pe tematica firmelor de exerciţiu şi obţinerea a numeroase premii
participarea la lecţii deschise organizate cu ocazia cercurilor de specialitate ale profesorilor economişti
sau de limbi străine, vizitelor delegaţiilor străine în cadrul proiectelor educaţionale, inspecţiilor pentru
obţinerea de grade didactice sau monitorizări ale comisiei de calitate
Profesorii economişti din Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti s-a preocupat permanent de
perfecţionarea propriei activităţi, de diseminarea conceptului FE, de schimburi de experienţă cu alte licee, de
sensibilizarea autorităţilor locale şi agenţilor economici, activităţi concretizate în :
obţinerea unui Grant de dezvoltare şcolară, în anul 2008, din care s-au achiziţionat panouri pentru
expoziţii şi târguri, laptop, videoproiector, cameră video şi reportofon pentru activitatea elevilor la
firma de exerciţiu
organizarea a 5 ediţii ale Târgului Regional al Firmelor de Exerciţiu Piteşti, la care au participat anual
peste 30 de FE, din toată ţara (activitate cuprinsă în Calendarul Judeţan al Activităţilor Educative)
orgnizarea a 3 ediţii ale Simozionului Naţional „Şcoala mileniului III”, în cadrul căruia au existat
secţiuni pentru elevi şi pentru profesori dedicate FE
participarea profesorilor formatori Stancu Mădălina şi Mihăilă Filofteia la cursurile de formare

-

organizate la Piteşti şi Vaslui
încheierea unui parteneriat educaţional cu Grupul Şcolar Mărăcineni şi IATSA Piteşti, cu tema „ Firma
de exerciţiu – metodă modernă de formare a competenţelor şi abilităţilor necesare pe piaţa muncii”
participarea la activităţile din cadrul proiectului POSDRU 33440 „Formarea cadrelor didactice din IPT
– profil Servicii, prin extinderea metodei moderne interactive de învăţare firma de exerciţiu” ( un
profesor formator şi un cursant)
organizarea de expoziţii ale FE în cadrul activităţilor ocazionate de Zilele Colegiului Economic,
săptămâna „Şcoala altfel”, Simfonia lalelelor, etc.
parteneriate cu Uiversităţile din Piteşti pentru schimb de experienţă între elevi, studenţi şi profesori

4. RESURSE MATERIALE, DOTARE TEHNICĂ
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti funcţionează în două localuri (str. Teiuleanu şi b-dul.
Republicii), iar conducera şcolii s-a preocupat de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii firmelor de
exerciţiu chiar şi în aceste condiţii.
Astfel, în acest moment, elevii îşi desfăşoară activitatea specifică FE într-un laborator dotat cu 15
calculatoare şi imprimantă, dar şi în altul dotat cu 10 calculatoare şi imprimantă.
În anumite situaţii, se pot utiliza şi alte două laboratoare de informatică, în care se găsesc 20 , respectiv 25
de calculatoare. Toate calculatoarele sunt conectate la internet, existând deasemenea şi reţea wireless.
Pentru acticitatea curentă a profesorilor şi pentru păstrarea materialelor tuturor firmelor de exerciţiu din
şcoală (panouri uşoare, materiale de birou, decoraţiuni standuri, costume, arhivă, materiale promoţionale, etc.)
există şi un cabinet al FE, dotat cu 3 calculatoare , imprimante, scaner, xerox, etc.
În limitele posibile, şcoala asigură şi resursele materiale necesare desfăşurării activităţii FE: hârtie xerox,
refill cartuşe imprimantă, chirie standuri la târgurile FE, etc.
În cadrul şcolii este amenajat un colţ de promovare a FE şi prezentare a rezultatelor elevilor, sub forma
unor panouri cu diplome şi poze şi a unei vitrine pentru cupe şi medalii.

