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COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI

„Prin efort se atinge valoarea”



Colegiul Economic este o instituție şcolară cu o veche tradiţie în

pregătirea economică și comercială a tinerilor din județul Călărași. Învățământul

economic călărășean își are începutul în anul 1925, an în care se înființează, la

Călărași, Școala Elementară de Comerț la inițiativa președintelui Camerei de

Comerț Călărași, Aurel Ionescu Isac.

În timp, Şcoala de Comerţ înfiinţată în 1925 a purtat diferite denumiri și s-a

bucurat permanent de interesul elevilor care veneau din tot judeţul. Ca formă

de recunoaștere și apreciere profesională, științifică și culturală, mereu

competitivă și performantă, M.E.C hotărăște schimbarea titulaturii școlii,în

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI, începând cu anul școlar 1999-2000.

Esențiale pentru succesele școlare nu socotim cauzele de ordin material,

bunăstarea părinților sau lipsa de acesteia, programa școlară sau absența ei,

edificiul școlar spațios și luminos sau contrariul, ci înzestrările de ordin spiritual

ca inteligența și interesul elevilor pentru studiu, precum și destoinicia, stăruința

și conștiința celor care îi îndrumă și îi pregătesc pentru viață. Numai astfel

școala noastră își menține tradiția și se bucură de prestigiu în comunitatea

locală care i-a dat naștere și buna funcționare spre luminarea celor interesați

de învățătură și progres.



• Colegiul Economic Călăraşi, ca instituţie educaţională de învăţământ

preuniversitar, are ca viziune dezvoltarea şi consolidarea sa ca un

adevărat pilon al formării generale şi economice din judeţul Călăraşi, în

contextul nevoii de europenizare a şcolii.

• Formarea profesională în domeniul afacerilor prin promovarea/

încurajarea iniţiativei, a spiritului antreprenorial, în scopul dobîndirii de

către elevi a competenţelor de afaceri necesare asigurării unor şanse

reale de reuşită profesională. Educarea tinerilor în spiritul valorilor şi

cetăţeniei europene;

• Crearea unui mediu şcolar de disciplină şi securitate, astfel încât şcoala

să devină avanpostul educaţional al viitorului loc de muncă – „şcoala ca

întreprindere”.



• Creșterea calităţii actului educaţional;

• Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele 

comunităţii locale / regionale;

• Asigurarea formării profesionale a elevilor în 

condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă;

• Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în 

viaţa social-economică;

• Responsabilizarea elevilor privind propria formare.



▪ Nr. cadre didactice: 62, calificate pentru toate disciplinele;

▪ Nr. elevi : 780 elevi, repartizați în 38 de clase

• 2 corpuri de clădire;

• 26 săli de clasă cu mobilier modern;

• 1 laborator fizică-chimie, 1 laborator biologie,

sistem interactiv de predare;

• 1 laborator de alimentaţie publică;

• 3 cabinete de informatică dotate cu 90 de

calculatoare performante, cu acces direct la

internet;

• 2 cabinete ale firmelor de exerciţiu dotate cu

calculatoare conectate la internet, imprimante

multifuncţionale, videoproiectore;

• 1 cabinet de consiliere psihologică;

• 1 sală de sport;

• 2 biblioteci având peste 40.000 volume de carte;



• Proiect transfrontalier Romania-Bulgaria „Collective Education” Interreg V-a

ROBG 188;

• Proiect: Entrepreneurship for Youth Labor Mobility - ROBG 169

• Proiect: MaST – ROBG 165

• Proiectul „ROSE” MECS;

• „Practica pentru o carieră de succes – PRACTIC-ON” , SMIS: 131118, POCU 2014-

2020

• Proiect educațional interjudețean organizat de ISJ Călărași „Târgului județean al

Firmelor de Exercițiu”

• Parteneriate cu agenții economici de pe piața locală pentru desfășurarea stagiilor de

instruire practică a elevilor

• Parteneriate cu institutiile publice și organizațiile neguvernamentale locale pentru

realizarea acțiunilor extracurriculare.





În contextual unei piețe educaționale 

concurențiale, Colegiul Economic, unitate cu 

veche tradiție în învățământul călărășean, 

propune viitorilor liceeni, pentru anul școlar 

2022-2023, o ofertă educațională atractivă, 

flexibilă și adaptată schimbărilor și cerințelor 

actuale ale pieței muncii.





este o calificare ce imbina activitati complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel,

analizeaza si valorifica oportunitatile mediului economic, promoveaza misiunea si valorile firmei.

Poate intocmi, utiliza si analiza documente si informatii financiar-contabile, inregistra evenimente

si tranzactii din activitatea economica utilizand programe informatice de contabilitate.

Pe langa activitatile specifice, sunt dezvoltate competente cheie importante pentru viitoarele

activitati, referitoare la comunicare, matematica, stiinte si tehnologii noi, competente civice,

sociale, de asumare a initiativei si dezvoltare a antreprenoriatului.

• Agent de schimb;

• Calculator devize;

• Contabil;

• Planificator;

• Revizor gestiune;

• Referent;

• Operator ghiseu birouri de schimb;

• Agent de asigurare;

• Casier;

• Agent fiscal;

• Functionar economic;

• Administrator financiar;

• Facturist;

• Statistician;



Este calificarea potrivită dacă vizezi unul dintre următoarele locuri de muncă:

agenţii de turism, centre de documentare turistică, birouri de informații,

hoteluri.

Oferim condiţii de pregătire la standarde europene

Organizezi o agenție de turism și devii expert 

în relații publice și de protocol

Efectuezi stagii de pregătire practică în 

agenții de turism și înțelegi viața unei agenții 

de turism prin programul „Firma de 

exercițiu” - copie fidelă a activității reale a 

unei firme

De ce să ne alegeţi pe noi?

Ce înveți?

Care sunt beneficiile tale?



Învățământ postliceal - calificările: Asistent de turism-ghid, Asistent de 
gestiune în unități de cazare și alimentație, Asistent manager unități 
hoteliere
Învățământ superior:
- Facultatea de Alimentație și Turism – specializările: Inginerie și 
management în alimentația publică și agroturism, Inginerie și 
management în turism
- Facultatea de Științe Economice – specializarea: Economia comerțului, 
turismului și serviciilor

Învățământ postliceal - calificările: Asistent de turism-ghid, Asistent 
de gestiune în unități de cazare și alimentație, Asistent manager 
unități hoteliere
Învățământ superior:
- Facultatea de Alimentație și Turism – specializările: Inginerie și 
management în alimentația publică și agroturism, Inginerie și 
management în turism
- Facultatea de Științe Economice – specializarea: Economia 
comerțului, turismului și serviciilor



CE VEI ÎNVĂȚA
• Realizarea proceselor de bază în 

alimentație

• Asigurarea calității în turism și 

alimentație

• Etică și comunicare profesională

• Pregătirea sortimentului de preparate și 

băuturi

• Utilizarea sistemelor de servire

• Organizarea producției gastronomice

• Promovarea producției gastronomice

• Administrarea firmei

• Aplicarea politicilor de marketing 

• Aplicarea tehnicilor de negociere și 

contractare

Ocupații ce pot fi practicate:

• Tehnolog alimentație publică

• Inspector calitate producție culinară

• Bucătar șef.

Beneficii/Oportunități:

• Bani de liceu;

• Burse de studiu, de merit, sociale;

• Realizarea orelor de practică efectuate la 

agenții economici facilitează angajarea;

• Participarea la concursuri de specialitate;

• Oportunitatea de a participa la proiectele 

școlii; 

• Posibilitatea de a obține o altă calificare 

prin continuarea studiilor postliceale, 

universitare.



Domeniul Profilul Operatorul economic

Economic Servicii SC Macom S.R.L

Economic Servicii SC Coket S.R.L

Economic Servicii Penny Market

Economic Servicii Kufland hipermarket

Turism Servicii SC Bocea S.R.L

Turism Servicii Hotel  Hestia

Alimentatie Servicii Sc Trattoria Intim  S.R.L.



http://www.economiccalarasi.ro/

