
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

„Tradiție și performanță” 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

Doamnei (lui): 
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∗ 1889 ∗ 
∗ 130 ani de învăţământ 
economic şi comercial la 

Botoşani ∗ 
∗ 2019 ∗ 

 

„Cine ar putea în adevăr să nu 

cinstească un trecut ce ne-a fost 

păstrat şi transmis prin dovezile 

cele mai măreţe ?” 

Cicero 

COLEGIUL ECONOMIC  
“OCTAV ONICESCU” - BOTOŞANI 
 

* un sprijin specializat, eficient în 
pregătirea de cultură generală şi 

profesională a viitorilor economişti, 
lucrători comerciali şi lucrători în 

administraţia publică* 
 

 

COLEGIUL ECONOMIC  
“OCTAV ONICESCU” - 

BOTOŞANI 
Str. Bucovina, nr.33 

Tel/fax. 0231 / 584026  
Tel. 0231 / 584027  

E-mail: economicbt@gmail.com 
 

 

∗ 14 – 19 octombrie 2019 ∗ 
 

∗ BOTOŞANI ∗ 
 

ZILELE 
COLEGIULUI  

ECONOMIC  „OCTAV 
ONICESCU” BOTOŞANI 
„130 de ani de învățământ 
economic și comercial la 

Botoșani” 
 

mailto:economicbt@gmail.com�


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  
Zilele Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoşani organizate 
cu prilejul împlinirii a 130 ani de învăţământ economic şi comercial 

la Botoşani – activităţi metodico-ştiinţifice şi cultural-educative 
„Creativitate şi performanţă în educaţie” 

 

 Luni, 14.10.2019 – Ziua catedrelor de lb. română și lb.  
moderne 

 900-1000 Sesiuni de manifestări științifice „Literatura între știință și 
artă”; clasele IX-XII; sala CDI; coord. prof. Băleanu C., Ifrim A., 
Burlacu D.; 

 900-1100 Libera inițiativă „Omul este condamnat să fie liber” (J.P. 
Sartre) – dezbateri, prezentări de eseuri; clasele XI A, XI F, XI D; 
sala P2; coord. prof. Huțanu I.; 

 1000-1100 Prezentarea de carte (autor) „Autorul preferat”; clasele 
IX-XII; sala CDI; coord. prof. Băleanu C.; 

 1100-1200 Expoziție de creații plastice inspirate din literatură 
„Versuri și imagini”; sala CDI; coord. prof. Băleanu C., Ifrim 
A.,Burlacu D.,Mihalache C. Petrea N.; 

 1200-1300 ,,Să ne cunoaștem rădăcinile” – studiu de caz; clasele XI 
D, XI E; sala CDI; coord. prof. Ifrim A.; 

 1300-1400 Creații literare traduse (franceză, engleză); sala CDI; 
coord. prof. Ifrim A., Băleanu C., Chiriac E.; 

 1000-1200 Concurs de cultură literară; sala: sală festivități ; coord. 
prof. Burlacu D., Spiridon D.; 

 900-1000 „Franța și România – 200 de ani de prietenie”; clasele a X-
a; sala CDI; coord. prof. Boca C.; 

 110-1200 „Împrumuturi lexicale în gastronomie”; clasele a X-a; sala 
CDI; coord. prof. Boca C.; 

 120-1300 Recital poezie; cls. a X-a; sala CDI; coord. prof. Boca C.; 
 1300-1400 „Cum văd tinerii Franța” – dezbatere pe teme culturale și 

lingvistice; sala CDI; coord. prof. Boca C.; 
 1300-1400 Karaoke – concurs pe clase; clasele a IX-a; sala CDI; 

coord. prof. Boca C.; 
 900-1100 „Bohemian Rapsody” – Cultură engleză contemporană – 

vizionare film; clasele a XII-a; coord. prof. Chiriac E.; 
 1100-1300 Romancieri români în limba engleză; clasele XI-XII; 

coord. prof. Chiriac E.; 
 1300-1400 Moment poetic al catedrelor de lb. română și limbi 

moderne; clasele XI-XII; coord. prof. Băleanu C., Chiriac E.; 
 800-1100 Atelier traduceri de articole și documente cu profil 

economic; clasele a X-a; coord. prof. Diaconu I.; 
 900-1200 Atelier de lucru – Job Interview and company rundown 

(joc de rol); clasele IX-X; coord. prof. Hornaru A.; 
 800-1000 Reliefarea importanței studierii și cunoașterii limbilor 

străine în contextul UE; clasele XI-XII; coord. prof. Horodincă C.; 
 1000-1200 Atelier de lucru - Utilizarea resurselor online în învățarea 

limbilor străine; clasele a IX-a; coord. prof. Horodincă C.; 
 900-1100 Vizionare film în limba franceză – „Intouchables”; clasele 

a XII-a; coord. prof. Rusu A.; 
 1100-1200 Concurs între clase pe teme de cultură și civilizație 

francofonă; clasele XI-XII; coord. prof. Rusu A.; 
 1200-1300 Atelier de lucru – realizarea unui mic dicționar de termeni 

economici francezi; clasele XI-XII; coord. prof. Rusu A.; 

 1300-1400 Karaoke – concurs pe clase; clasele XI-XII; coord. prof. 
Rusu A., Boca C.; 
 

 Marți, 15.10.2019 – Ziua catedrelor de Fizică/ Chimie/ Biologie, 
Socio-umane/ Istorie 
 

 800-1000 Dezbateri academice; coord. prof. Octav P.; 
 900-1100 Libera inițiativă „Omul este condamnat să fie liber” (J.P. 

Sartre) – dezbateri, prezentări de eseuri; clasele XI G, XI C, XI B; 
sala P2; coord. prof. Huțanu I.; 

 1000-1200 Concursul ”130 de pași”;  coord. prof. Burlacu M., Mihai 
C., Scripcaru V., Franțescu G.; 

 1000-1200 Activitate de orientare turistică pe terenul de sport; coord. 
prof. Mihai C.; 

 1000-1300 - Cenaclu literar ”Floare de colț”;  Întâlnire interactivă cu 
o personalitate culturală botoșăneană –scriitoarea Lucia Olaru 
Nenati; 

 sala Biblioteca Județeană Botoșani; coord. prof . Băleanu C., Ifrim 
A., Burlacu D.; 

 1200-1400 Prezentări ale elevilor claselor a XII-a ”Învățământul 
economic în Botoșani”; coord. prof. Nechifor I., Leșan P.; 

 800-1000 Sesiune de comunicări științifice ”Interdisciplinaritate în 
educație; clasele IX,X,XII; sala E II1; coord. prof. Sandu C., 
Gaftiniuc C.; 

 900-1100 Prezentare „Plasma în viața de zi cu zi”; clasele IX-X; sala 
E II1; coord. prof. Brânză A.; 

 1200-1600 Cupa „Hermes” – campionat de fotbal; clasele IX-XII; 
terenul de sport; coord. prof. Tomiță A., Prisacaru M.; 
 

 Miercuri, 16.10.2019 – Ziua catedrelor de Matematică, 
Management și Contabilitate-informatică 
 

 800-1100 Sesiune de comunicări științifice: 
- „Istoria turismului din antichitate până în prezent”; clasele X G, 

XI G, XII G; coord. prof. Cîntec E., Damian A., Andrei C.; 
- „Alimentația în funcție de grupa sangvină”; clasele IX F, IX G; 

coord. prof. Andronache D.; 
 1000-1200 Sesiune de referate și comunicări științifice în cadrul ariei 

curriculare „Matematică și științe”;  clasele IX-X; sala P1; coord. 
prof. Bența M.; 

 1100-1400 Prezentarea firmelor de exercițiu: 
- FE Grădina Bunicii; clasele XII C; coord. prof. Andrei C., 

Zamciuc C.; 
- FE QFORM;clasele XII D; coord. prof. Valinciuc C., Stoleru N.; 
- FE MOBCLASS; clasele XII E; coord. prof. Abuziloae F., 

Zamciuc C.; 
 1100-1400 Prezentarea enciclopediei comerciale; cls. XII B; coord. 

prof. Abuziloae F., Ivănușcă M., Iosub A., Luța M., Lupu G.; 
 1100-1400 Concursuri: 

- „Drepturile consumatorului – drepturile mele”; clasele X A, X C, 
X D, X E, X F; coord. prof. Lupu G., Damian A., Cîntec E., 
Andrei C., Iosub A.; 

- „Reciclează! Mediul protejează”; clasele a X-a; coord. prof. 
Țilică F., Cîntec E., Nemțoiu G.; 

- „Armonii, culoare și gust în prag de toamnă”  (concurs 
gastronomic); clasele IX F, IX G; coord. prof. Andronache D.; 

- „Creație, artă și fantezie” –  șezătoare; clasele P1, IX F, IX G, X 
B, X G, XI D, XII C; sala M4; coord. prof. Aursulesei E., Lupu 
G., Cîntec E., Andrei E.; 

 800-1000  „Vraja matematicii aplicate” – concurs de matematică 
aplicată 
- clasele IX-XII; coord. prof. Crăcană D., Crețu Liviu, Vicovan L.; 

 1000-1200  „Botoșaniul în lumea matematicii” – sesiune de 
comunicări științifice; clasele a IX-a; coord. prof. Cuzub G.; 

 1000-1200  „Performanță în matematică” – activitate care are ca scop 
reamenajarea colțului dedica t domeniului ”Matematică” în CDI; 
clasele IX-XII; coord. prof. Iordache C., Petrea N.; 

 1000-1200  „Elevul de azi – profesionistul de mâine” – concurs în 
parteneriat cu CECCAR Botoșani ; sala E I2; coord. prof. Stoleru 
N., Donisă G., Valinciuc C., ec. Alexandru V., Zamciuc C.; 

 800-1000  Sesiuni de comunicări științifice ; coord. prof. Stoleru N., 
Donisă G., Zamciuc C.; 

 1000-1200 „Elevii de ieri, profesioniștii de azi”  – PPT; coord. prof. 
Sava O.; 
 

 Joi, 17.10.2019 
 

 900: Dialoguri protocolare şi profesionale între cadrele didactice din 
Botoşani, Cernăuţi, Iaşi, Suceava şi Piatra Neamţ (cancelarie); 
coord.: prof. Ion Huţanu – director; 

 1000: Simpozionul „Învăţământul economic şi comercial din 
Botoşani la ceas aniversar – 130 de ani de învăţământ în domeniu 
la Botoşani (P2); referenţi: profesori universitari, specialişti în 
domeniul ştiinţelor economice, ziarişti. 

 900-1100 „Promovarea turismului și gastronomiei locale”–concurs la 
„Uvertura Mall”–cls. de turism și gastronomie ; coord. prof. Cîntec 
E., Damian A.,Andrei C., Iosub A.,Andronache D.,Andrei E.; 

 1100-1300  „Economistul” – concurs pe teme economice; clasele: XI 
A, XI B, XI D, XI E, XI F; coord. prof. Stoleru N., Luța M., 
Ivănușcă M., Lupu G., Andrei C., Valinciuc C.; 

 1700-1900  Festivalul - concurs „Miss Boboc”; Casa de Cultură a 
Sindicatelor Botoșani; coord. prof. Ifrim A., Cîntec E., Burlacu M., 
Ciotir A.; 

 Expoziţie de numismatică şi filatelie „Botoşani, trecut, prezent şi 
viitor”; partener:  Societatea de Numismatică şi Filatelie Botoşani. 
 

 Vineri, 18.10.2019 
 

 1000-1300 „Omagiu învățământului economic și comercial 
botoșănean” – adunarea festivă dedicată aniversării a 130 de ani 
de învățământ ec onomic și comercial la Botoșani ; sala „Mihai 
Eminescu”, Hotel „Rapsodia” Botoșani; coord. prof. Ion Huţanu – 
director; 

 1800-2400 „Dialoguri sentimentale” – cină festivă; Complex 
„Miorița”, restaurant „Europa”; coord. conducerea colegiului; 

 

 Sâmbătă, 19.10.2019 – activităţi specifice cercului de turism; 
obiective turistice botoşănene, orele 900-1400.    

 
Coord. programe, 

prof.  Ion Huţanu – director 

prof.  Corina Valinciuc– director adjunct 
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