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 A vorbi despre inceputurile Colegiului Economic 

inseamna  a te intoarce in anul 1925 .  



Dupa distrugerile provocate de primul razboi  mondial, viata Calarasilor 

isi reia treptat cursul normal. Comertul se invioreaza, iar munca in 

unitatile mestesugaresti si industriale capata o relativa diversificare.   







Legea din 12 mai 1925 

 reorganizeaza Camerele de Comert si Industrie  

si stabileste  ca porturile dunarene, 

capitale de judet sa aiba o camera proprie judetului respectiv. 

Prin noua lege, camerele vor infiinta burse, targuri, oboare, piete, 

expozitii, scoli industriale si comerciale. 

 



In 1925 isi incepea 

activitatea Camera de 

Comert si Industrie a 

judetului Ialomita, cu sediul 

la Calarasi, avand scopul 

de a impulsiona dezvoltarea 

vietii economice locale. 

Camera de Comert are 

initiativa infiintarii unei 

scoli elementare de comert  

de trei ani , 

 care isi incepe activitatea 

in septembrie 1925. 



ION  R. 

SAVULESCU 

VASILE  D. 

MARINESCU 

AUREL  IONESCU 

  ISAC 

Datorită  strădaniei lor şi a câţiva entuziaşti: Alecu Mitulescu, Ion 

Popescu ,C. Popărăscu,F.L.Buterez,  Ministerul dispune ca incepând cu 

anul scolar 1925- 1926 la Călăraşi  sa functioneze  

SCOALA  ELEMENTARA  DE  COMERT  



Neavand local propriu , Scoala Comerciala a funcţionat în primii ani ( 1925-

1929) în localul liceului Ştirbei Vodă (azi Şcoala generală Carol I)  şi în 

casele unui călărăşean , Tudor Borcea . 

 

 În această perioadă 

şcoala a funcţionat 

sub direcţia 

profesorului 

G.V.Constantinescu 









•  Deşi la început a functionat intr-o cladire anexa a Camerei de Comert, in 

noiembrie 1929 presedintele Camerei , Aureliu Ionescu Isac inaugureaza 

clădirea Şcolii Comerciale, care cuprinde din 1928 si elevi de la cursul superior.  

     Fondurile necesare constructiei au provenit din donaţii de la persoane 

particulare, asociaţii de comercianţi si industriaşi plus o sumă donată de 

Camera de Comerţ  Bucureşti. 



 

La sfârşitul lunii septembrie 1927 la 

conducerea şcolii a fost numit  prof. VASILE 

D. MARINESCU, care  avea să îndeplinească 

această misiune,cu o înaltă competenţă, 

înfiinţând în anul  1928 şi  Şcoala Superioara 

de Comerţ . 

 Noul director împreună cu  preşedintele 

Camerei de Comerţ,Aureliu Ionescu Isac , au 

iniţiat şi  susţinut  cu toată capacitatea lor  

construirea unei clădiri pentru şcoala 

comerciala. 

În urma licitaţei construirea localului a fost 

luata în antrepriză de arhitectul Sima 

Vasilescu din Bucureşti.  

 

 

Proiectul iniţial făcea referire la construcţia “Palatului Camerei de Comerţ şi a 

Şcolii Comerciale. Ca urmare a depăşirii bugetului s-a renunţat la  construcţia 

sediului Camerei. 

 Lucrările propriu-zise au fost terminate pe 14 noiembrie 1929  dată la care se  

finalizează prima parte a costrucţiei, formata din parter şi etaj , de pe strada 1 

Decembrie 1918 ,  care devine sediul celor doua şcoli comerciale. 

 Iniţiative de marire a spaţiului au existat ani la rand  din partea   inimoasei 

conduceri a scolii: construcţia a încă unui etaj, sala  de gimnastica ,  sala de 

festivităţi . cantină, internat.  



PRIMII ELEVI … 



Primii profesori  

Cursurile şcolare se desfăşurau în conformitate cu planurile de 
învăţământ elaborate de Ministerul Instrucţiunii iar 

profesorii erau recrutaţi de la celelalte şcoli secundare din oraş 
sau dintre angajaţii Camerei de Comerţ din localitate.  



CORPUL PROFESORAL AL ŞCOLII 

COMERCIALE  

ANUL 1928 

 

 
 

 

VASILE D. MARINESCU – director şi profesor de 

contabilitate, 

 CALISTRAT POPĂRĂSCU – secretar şi profesor 

de muzică,  

PETRE POPESCU – profesor de română, 

 ION R. SĂVULESCU – profesor de producţie şi 

contabilitate, 

 ALEXANDRU NIŢESCU – profesor de geografie,  

 AUREL  IONESCU ISAC – profesor de producţie, 

 ELENA TEODOROF – profesoară de caligrafie 

 ş.a. 

VASILE D. MARINESCU 
PRIMUL DIRECTOR  AL SCOLII DIN 

NOUL LOCAL  INAUGURAT IN 

NOIEMBRIE 1929 











PROMOTIA 1943-1944 



CORPUL PROFESORAL DIN 1955 

• Director  prof. Druc F 

•Prof. Lambescu R 

•Prof. Dogarescu C 

• Prof. De Ghetto V. 

•Prof. Buzatu  A 

•Prof. Muresanu N 

•Prof. Minculescu I 

 

• ş.a. 

 

 

 



 ULTIMA PROMOTIE A LICEULUI  1951-1955 

In perioada 1955-1966 liceul s-a transformat in 

liceu teoretic. 

  



Promotia 1955 -Intalnire dupa 20 de ani de la absolvirea 

liceului –iulie 1975 



Ca în viaţa fiecărui om, şi în viaţa unei 
instituţii există ani şi ani de cumpene, 

de incertitudini, dar şi de realizări 

 



DENUMIRI DIFERITE, ACELASI 

SCOP 

 Şcoala  de Comerţ  înfiinţata in 1925 a purtat diferite denumiri, dar s-a bucurat 
permanent de interesul elevilor care veneau din tot judeţul. 

  1936 Liceu Comercial 

  1948 Şcoala Tehnică de Administraţie 

  1951  Şcoala Medie Tehnică Comercială care a funcţionat până in 1955 când 
a fost desfiinţată. Şcoala şi-a reluat activitatea în 1966- Liceul Economic şi de 
Drept Administrativ, 

  Intre 1966-1970, sub denumirea de Liceul Economic şi de Drept 
Administrativ, şcoala a funcţionat în localul fostului Liceu real-umanist nr.2.  

 Apoi elevii au revenit in imobilul inaugurat în 1929, in care işi desfaşoară si 
astăzi cursurile. 

 La 1 ianuarie 1999, Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii şi 
Şcoala generală nr.2 şi-au reunit colectivele de cadre didactice şi baza 
materială, căutând împreună succesul in frumosul demers al luminării minţii 
tinerilor pe care îi au sub oblăduire. 

 Din octombrie 2000, noua unitate de învăţamânt poartă numele de Colegiul 
Economic Călăraşi cu clasele I-XII 



Ideea unirii celor doua scoli a fost lansata  incepand din 1995 de  directorul  

Grupului Scolar Economic Administrativ si de Servicii  ,prof. Alexandru Valeriu  

Prof. VLAD PETRE 

DIRECTOR SC.GEN. NR.2 Prof. ALEXANDRU  V 

DIRECTOR G.S.E.A.S. 





DIRECTORII LICEULUI  

de la început pâna astăzi  

1. G.V. CONSTANTINESCU -1925 

2. V.D. MARINESCU  

3. M.I. MUŞATESCU 

4. GH.F. DUMITRESCU 

5. I.R. SĂVULESCU 

6. FL.BUTEREZ 

7. V. DE. GHETTO 

8. G. GRIGORESCU 

9. ŞT. MIRCESCU 

10.GH. VASILESCU 

11.O.POPESCU 

12.DRUC F -1955 

13.MINCULESCU  ILEANA 

14.DOBOGA NICOLAE 

15.FLOREA RODICA 

16.NAE GHEORGHE 

17.ALEXANDRU VALERIU 

18.BOBEICA IULIAN VALENTIN-2011 



Corpul profesoral din perioada 1970- 1974 



Doboga N, Breazu D, Saric M,Pavaloiu A,Pantea I,Harth G, Panait I,Alexandru V,Alexandru V,Condoiu D 

 ELEVII SI PROFESORII PROMOTIEI 1971 LA INTALNIREA DE 10 ANI 





CORPUL PROFESORAL DIN 

PERIOADA  

1975-1980 

•Doboga Nicolae- directorul liceului  prof. de 
contabilitate   

•Alexandru Valeriu –prof. de economie 

•Caraion Constantin –prof. de matematica 

•Bobeica Iulian –prof. de chimie 

•Condoiu Dumitru-prof de contabilitate 

•Simiantu Eugenia-prof. de drept 

•Harth Georgeta-prof. de organizare 

•Alexandru Viorica –prof. de merceologie 

•Nicolescu Marcel –prof. de romana 

•Pantea Ileana –prof. de matematica 

•Sicoe Florina –prof. de franceza 

•Pavaloiu Anastasia –prof de rusa  

•Sift Aurel-prof. de sport 

•Baicu Ispas –maistru instructor 

•Alexe Alexandru –maistru instructor 

 

 

•Personal administrativ 

•Sisu Genoveva –secretara 

•Moise Maria –contabila  



•Mitrea Constantin –Consilier de stat 

•Parlea Gheorghe-inspector general in Ministerul Finantelor 

•Badulescu Fronea –prof. univ. –Institutul de Fizica 

•Alexandru Ionescu –ziarist 

•Enescu Teodor-director Centrala CEC bucuresti 

•Burtoi Ion inspector in Ministerul Educatiei Nationale 

•Paun George consilier Ministerul Agriculturii 

•Tomescu Ion –director-Ministerul Minelor si Petrolului 

•Iuga Mihai –Banca de Investitii Calarasi 

•Limona Gheorghe –arbitru international de fotbal 

•Ghita Tanase –prof. doctor-ASE Bucuresti 

•Amza Tudor-General de Politie ,prof. doctor –Univ. N.Titulescu 

•Bartolomeu Moise-director economic  SIDEX Galati  

•Truica Gabriela, Dinca Didina, Psanu Nicolae-prof. limbi straine 

•Hargalas Stefan –campion gimnastica, antrneor Clubul Dinamo 

•Teodorescu Adrian –procuror sef –Constanta 

•Margineanu Vasile-comisar sef-Insp. Jud. Politie Calarasi 

•Coman George-director  CECCAR-Filiala Calarasi 

•Apostol Stefan –director la Trezoreria –Directia Finantelor Publice –Calarasi 

•Baicu Victorita –director CEC-BanK Calarasi 

•Rotaru Florica- Consiliul Magistraturii  

•Radutoiu (Stoianovici)Viorica –prof. de matematica 

•Vlase Alexandru-director la Bancpost Brasov 

•Nicolescu Dana-medic-Spitalul  Panduri Bucuresti 

•Pavel Lucian-director P.A. Management International Bucuresti  

……….si atatia altii carora timpul le va confirma valoarea “ 

 

PROF. DOBOGA NICOLAE  

“Am avut sansa sa fiu elev, 

profesor, si director  in acest 

liceu in care de-a lungul 

anilor  au invatat oameni 

deosebiti. 

 Imi fac datoria de onoare de 

a aminti pe cativa dintre ei: 

 



CORPUL PROFESORAL  DIN  PERIOADA 1974-

1990 



O PARTE DIN CORPUL PROFESORAL DIN 

PERIOADA 1990-2005 

Prof. 

Nae G 

Prof. 

Alexandru V Dir. Prof. 

Bobeica I 

Prof. 

Doboga M 
Prof. 

Doboga N 

Prof. Vlad I Prof. 

Simiantu E 

Dir. adj.Prof. 

CaraionC 

Prof. Vlad P 

Prof. Sicoe F 

Prof. Micu C 

Prof. Stan R 
Prof. Dohot 

F 

Prof. Ionita F Prof. 

Caraion S 
Prof. Pitiriga L Prof. Toader  M 

Prof. 

Ovidenie D 

Prof.  

Asan V 

Prof.  

Butuc I 

Prof. 

 Fenciuc G 

Prof. 

Voicu A 

Prof. 

Visinescu A 

Prof. 

Gutu A 



COLEGIUL ECONOMIC DE AZI 

 CORPUL PROFESORAL  76  de cadre didactice 
  

 Numar de clase   - 47 
 

 Numar de elevi  -1221 
 



CORPUL PROFESORAL  
2010-2011 















Promotia 1982 



Promotia 1979-1983 



1983 -INTALNIRI  DUPA 10 ANI - PROMOTIA 1973  

 



PROMOTIE  DIN 1994 



ABSOLVENTII  DE IERI 





ABSOLVENTII  DE  AZI…  

 2010 



2010-2011 





Curgerea anilor a 

facut ca scoala in 

sine  si oamenii 

care au  trecut 

prin ea  sa 

pastreze viu 

spiritul in care s-

au format si 

dezvoltat…  



1925 



 

Am privilegiul de a mă număra  şi eu printre cei care s-au format 

profesional pe băncile acestei şcoli  . Am cunoscut aici  profesori 

adevarati, cu vocatie  pentru catedra, dedicati profesiei lor. 

  

 Prezentarea  a fost realizata  pentru a arăta recunostinta faţă de 

acest trecut , faţă de toţi dascălii care au picurat cate un strop de 

cunoaştere şi de simţire in minţile şi  in sufletele atâtor generaţii ! 
 

 

LA MULTI ANI !!! 
 

 

Profesor, 

Caraion Steluta 
 

 


