
COLEGIUL  ECONOMIC 
MANGALIA 

DIRECTOR PROF. CIOBĂNEL RALUCA SIMONA 

DIRECTOR ADJ. PROF. TĂNASE CORNELIA  

AN  ȘCOLAR  2019—2020 

EDUCAȚIE - COMPETIȚIE -
PERFORMANȚĂ 

 
Dragi elevi, 

 
Obiectivul școlii trebuie să fie, înainte de a for-

ma specialiști, acela de a forma oameni! Nu ne dorim să 

realizăm un învățământ de masă, ci unul de hrană spiri-

tuală. Dorim să vă împărtășim bunele noastre intenții și 

disponibilitatea pe care le avem pentru a pune o cărămi-

dă la clădirea viitorului tinerilor noștri care își pun spe-

ranța în școala noastră. 

Pentru aceasta este nevoie de înțelepciune, de 

încredere și, nu în ultimul rând, de implicare din partea 

tuturor factorilor interesați: părinți, dascăli, comunitate. 

Ce satisfacție mai mare poate avea un dascăl 

decât atunci când este salutat respectuos de un fost 

elev rebel al școlii? 

Cât de bucuros este părintele care își privește 

fiul împlinit profesional, dar care odinioară s-a aflat, poa-

te, la un pas de abandonul școlar? 

Și cât de emoționați sunteți cei care ați pășit pe 

treptele acestei școli și revenind aici să spuneți: „da, am 

învățat și eu aici, sunt și eu produsul acestei școli”... 

           
            Echipa managerială 

Mangalia, strada Oituz nr.20 
Tel.: 0241 / 750398; 0241/740820 

Tel. / Fax: 0241 / 751126 
E-mail: ecomang@ yahoo.com 

 http://economicmang.licee.edu.ro/ 

RESURSE UMANE 

Vă vor fi parteneri în procesul de instruire și educație 

un colectiv didactic de profesioniști format din: 

    56 profesori (44 titulari, 12 suplinitori calificați) 

 personal didactic auxiliar (2 secretari, 1 
informatician, 1 administrator patrimoniu, 1 
administrator financiar, 2 laboranți, 1 profesor 
documentarist) 

  personal nedidactic (4 femei de serviciu, 1 

muncitor de întreținere, 1 paznic) 

RELAȚII DE PARTENERIAT 

INTERNE:  

Instituții publice: 

 Primăria Municipiului Mangalia 

 Poliția Municipiului Mangalia 

 Asociația de părinți “Școala copilului meu” 
Agenți Economici: 

 S.C. Argentinia S.R.L. 

 S.C. Solaris S.R.L. 

 S.C. Kronos Management S.R.L. 

 S.C. Distrilux S.R.L. 

 S.C. Restaurant Bianca S.R.L. 

 S.C. Disco Dunărea S.R.L.. 

 S.C. Profi Rom Food S.R.L. 

 D&G Instal Sanitar S.R.L. 

 ECDL România 

 Banca Română de Dezvoltare 
Unități Școlare:  

 FEG  Education Mangalia 

 Școlile gimnaziale din municipiul Mangalia 

 Colegiul Economic Buzău 

 Colegiul Comercial Carol I Constanța 

 Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia 

 Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 

 Liceele din cadrul proiectului TOURREG 

Organizații non-guvernamentale: 

 “Salvați copiii!” 

 Crucea Roșie 
EXTERNE: 

 M.E.P Europrojects Granada, Spania 

 Organization for Promotion of European Issues 
Paphos, Cipru 

 Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, 
Barcelos, Portugalia 



CINE SUNTEM NOI? 

MOTTO 

“Trebuie să încerci necontenit să urci 
foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe” 

 

Constantin Brâncuși  

 

RESURSE MATERIALE 

 

Patrimoniul instituției este reprezentat de două corpuri 
de clădire: 

Corpul A – cu 20 spații de învățământ și 
dependințele aferente; 

Corpul B – laboratoare specifice domeniului 
alimentație publică. 

Dotarea și modernizarea spațiilor de învățământ este de 
excepție, putând traduce în fapt viziunea și  misiunea 
unității școlare : 
 

Corpul A: 

 15 săli de clasă; 

 1 cabinet informatică dotat cu o rețea de 25 

de calculatoare, conectate la Internet; 

 2 cabinete multimedia, dotate cu rețele de 

câte 26 calculatoare și Asistent Educațional 

pentru Licee; 

 1 cabinet de comerț; 

 1 cabinet pentru firmele de exercițiu; 

 1 sală sport; 

 1 bibliotecă cu 22000 de volume de carte, 

dotată cu calculator și mijloace audio-

vizuale (spațiu de documentare și 

informare); 

 cabinet gimnastică medicală 

 cabinet stomatologic 

Corpul B : 

 laborator tehnica servirii consumatorilor; 

 laborator tehnica cofetăriei; 

 laborator tehnologia produselor culinare. 

NIVELURI EDUCAȚIONALE 
 

 ciclul inferior al liceului (clasele IX-X) - ciclu de acumulare a 
cunoștințelor teoretice generale pentru meseria aleasă 

 

 ciclul superior al liceului (clasele XI-XII/XIII—ruta directă) - 
ciclu de specializare în meseria aleasă. 

Finalitățile acestui ciclu sunt:  
-examenul de bacalaureat 
-examenul de certificare a competentelor profesio-
nale (tehnician nivelul 4 de calificare) 
 

 Învățământ profesional de 3 ani, calificarea Ospătar 
(chelner) vânzător în unități de alimentație, Bucătar, Co-
merciant-vânzător 

 
PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU 

ANUL 2019-2020 

 Clasa a IX-a liceu zi—3 clase:  
- 1 clasă Tehnician în activități economice 
- 1 clasă Tehnician în  activități de comerț 
- 1 clasă  Tehnician în gastronomie 

 

 Învățământ profesional de 3 ani—1 clasă: 
- 1 clasă  Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație 
- 1 clasă Bucătar 
- 1 clasă Comerciant vânzător 

 

 Clasa a IX-a liceu seral—1 clasă: 
- 1 clasă  Organizator banqueting 

 

 Clasa a XI-a liceu seral—1 clasă: 
- 1 clasă  Tehnician în gastronomie 

 Școală economică ce îți asigură pașii spre carieră 

 Școală furnizoare de formare inițială și continuă 

 Instituție de învățământ care contribuie la realizarea 
idealului educațional: formarea unor personalități 
autonome, deschise, adaptabile la schimbările de 
tip inovator. 

     

OFERTA EXTRACURRICULARĂ 
 

 Cursuri ECDL (utilizarea calculatorului) pentru elevi și pro-
fesori 

 

DE CE NOI? 

 Politică educațională ce răspunde comenzii sociale 
locale și regionale 

 Cultură organizațională acumulată în 70 de ani de 
existență și peste 40 de ani de învățământ econo-
mic 

 Deschidere spre Europa prin proiecte de formare 
profesională 

CE OFERIM? 

 Ofertă educațională care răspunde nevoilor de for-
mare ale diferitelor grupuri țintă 

 Ofertă curriculară care asigură formarea compe-
tențelor profesionale specifice meseriilor din dome-
niul: turism, restaurație, contabilitate, comerț, ad-
ministrație 

 Consiliere în cadrul Cabinetului de Psihologie șco-
lară, pentru cunoașterea nevoilor de formare profe-
sională 

 Consiliere și activități didactice în cadrul Centrului 
de Documentare și Informare 


