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Vești extraordinare pentru cei 900 
de elevi și 45 de profesori ai Colegiu-

lui Economic „Costin C. Kirițescu“, 
din Sectorul 6 al Capitalei. Primăria  
a demarat procesul de modernizare 

a școlii care a dat atâtea generații de 
specialiști în turism. 

Cu o istorie de peste 60 de ani, Co-

legiul Economic „Costin C. Kirițescu“ 
a trecut printr-o serie de schimbări, 
atât ca locație, cât și ca profil. Din 
1960, când s-a înființat ca Școală de 
Arte și Meserii, cu sediul în Șoseaua 
Chitilei, unitatea de învățământ a 
fost fie școală profesională, fie liceu 
de mecanică sau liceu industrial, pe 
vremea comuniștilor. În anul 2003 a 
devenit Liceul Economic „Costin C. 
Kirițescu“, iar  în 2013 a promovat 
la statutul de colegiu, denumirea fi-

ind dată după renumitul profesor și 
academician Costin Kirițescu, care a 
lucrat ca specialist în cadrul minis-

terului de Finanțe și care a predat la 

Academia de Studii Economice din 

București. 
Din 1981, de când liceul a fost 

mutat în actuala locație, pe strada 
Peștera Dâmbovicioarei, din cartie-

rul Militari, nu s-au făcut prea multe 
investiții, așa că modernizările erau 
necesare pentru desfășurarea în 
condiții optime a cursurilor. 

Prin proiectul „modernizarea uni-

tății de învățământ Colegiul Economic 
Costin C. Kirițescu“, finanțat prin Pro-

gramul Operațional Regional 2014-
2020, în parteneriat cu Administrația 
Școlilor Sector 6, Primăria Sector 6 
a Municipiului București urmărește 
asigurarea unor condiții la standarde 
europene pentru toți elevii înscriși 
la Colegiul Economic „Costin C. 
Kirițescu“ și atragerea copiilor de vâr-
stă școlară care nu urmează cursuri 
de învățământ, astfel încât abandonul 
școlar sau părăsirea timpurie a școlii 
să rămână doar o amintire tristă.

„Proiectul de modernizare a co-
legiului Costin Kirițescu, finanțat din 

fonduri europene, alături de alte 
investiții similare, reprezintă o prio-
ritate pentru Primăria Sectorului 6. 
Suntem conștienți că infrastructura 
educațională dezvoltată la stan-
darde de calitate poate contribui 
esențial la îmbunătățirea procesului 
educațional. Fiecare copil merită să 
învețe într-o școală sigură, cu săli de 
clasă dotate cu tehnologie moder-
nă“, ne-a declarat Paul Moldovan, 
Administrator Public al Sectorului 6 
al Municipiului București.

Lucrările de modernizare vizează 
atât clădirea școlii, cât și pe cea a sălii 
de sport și presupun modernizarea 
sistemului de termoizolație existent 
pe fațade și terasă, finisajele interi-
oare și exterioare, instalații sanitare, 
electrice, de încălzire și ventilație, 
instalații voce-date, instalații de so-

norizare, instalații de supraveghere 
video. De asemenea, prin proiect 
vor fi achiziționate echipamente 
pentru sălile de clasă și laboratoare: 
stație de lucru, monitor, proiector, 

condiții moderne de Învățare 

pentru eLevii din două Licee BucureȘtene

Clădiri renovate, săli dotate cu tehnologie de ultimă generație și un confort termic ridicat! Un mediu de învățare modern pentru 
elevii a două școli importante din București: Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu“ și Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu“. 
Fondurile atrase prin Programul Operațional Regional 2014-2020 vor schimba condițiile în care vor învăța mulți copii.
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flipchart digital și tablă interactivă.
„Suntem încântați de include-

rea Colegiului Economic «Costin C. 
Kirițescu» în proiectul de moderni-
zare și de reabilitare a infrastructurii 
școlare. Sălile de curs și laboratoare-
le vor fi dotate cu echipamente per-
formante și cu materiale didactice 
moderne, ceea ce va conduce la un 
act educațional de calitate“, ne spu-

ne Gabriela Enache, director al Cole-

giului Economic „Costin C. Kirițescu“.

Proiect: Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic 
Costin C. Kirițescu
Valoare totală: 15.077.537 de lei
FEDR: 12.758.891 de lei.


