
CE OFERIM : 

O bună instruire şi specializare a 
elevilor realizate de cadre didactice cu 
pregătire profesională şi pedagogică 
deosebită; 

Desfăşurarea activităţilor instruc-
tiv-educative în cabinete specializate 
şi laboratoare; 

Desfăşurarea activităţii de pregă-
tire practică în atelierele şcoală şi în 
unităţi economice brăilene; 

Pregătire suplimentară pentru 
olimpiade şi concursuri; 

Consiliere şi orientare 
profesională pentru anii terminali de 
către agenţii economici brăileni; 

Pregătire specializată în domeniul 
contabilităţii cu aplicaţii pe calculator; 
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Colegiul Economic 

“Ion Ghica” Brăila 

AU ABSOLVIT LA 

“GHICA”… 

DAVID APOSTU - economist 

NIŢĂ DOBROTĂ - economist 

ATANASIU CORIOLAN - diplomat 

MIHAIL DIAMANTOPOL - economist 

OPREA M. ION - economist 

MIHU DRAGOMIR – poet şi publicist 

CĂTĂLINA BUZOIANU - regizor 

Iniţiativă 

Onoare 

Nobleţe 

Generozitate 

Hotărâre 

Inteligenţă 

Creativitate 

Armonie 

RESURSE MATERIALE: 
Numărul sălilor de clasă: 34 

Spaţii cu alte destinaţii: 

săli  de sport 

bibliotecă: 18.499  volume 

Laboratoare ,  cabinete, ateliere școală 

 științe,  geografie,  limbă și comuni-

care, informatică,  firma de exer-

cițiu,  consiliere și orientare,  asigu-

rarea calității 

 Cabinet medical, cabinet  stomatolo-

gic. 

 Ateliere şcoală: comerţ, alimentaţie pu-

blică, turism 

 



CERCURI CU ELEVII 
 

Micul manager 

Junior Achievement 

Magazin şcoală "Pescăruşul" 

Restaurant şcoală 

Teatru şcolar 

Cerc de cultură cinematografică 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ECONOMIC BRĂILEAN 

 

 Brăila, inima vie a Dunării şi a Bărăga-

nului, cunoaşte, odată cu eliberarea cetăţii şi a 

raialei de sub turci (1829), o înfloritoare viaţă 

economică, devenind primul oraş comercial al Ţării 

Româneşti. Ca urmare, în 1842, la Brăila iau fiinţă 

primele cursuri de contabilitate din Ţara Ro-

mânească, eveniment sărbătorit la nivel naţional 

în  1992. 

 După înfiinţarea în 1863 a Şcolii Reale 

Comerciale, în 1871, prin decret regal, sub direcţia 

lui Ioan C. Lerescu,  Cetăţean de onoare (post mor-

tem) al municipiului Brăila, ia naştere Gimnaziul 

Comercial “Carol I”, al cărui urmaş direct este 

Colegiul Economic “Ion Ghica”. 

 Învăţământul comercial brăilean cunoaşte 

un nou impuls odată cu crearea Liceului Comercial 

“P. Bancotescu”. Desfiinţat prin reforma 

învăţământului din 1948, reapare în 1966 sub 

titulatura de Liceu Economic, unul din cele 7 licee 

din ţară patronate de Ministerul Finanţelor, care 

primeşte în 1972 numele de ,,Ion Ghica”,  

iniţiatorul studiului economiei politice la noi în ţară. 

 Unitate reprezentativă a municipiului şi a 

judeţului Brăila,  liceul economic, ca o recunoaştere 

a rezultatelor obţinute, primeşte, la 19 

septembrie 2000, prin Ordinul MEN nr. 4565 

denumirea de Colegiul Economic ,,Ion Ghica”. 

 

 

PLANUL DE  ŞCOLARIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR  

2019-2020 
 

Învăţământ liceal - cursuri de ZI (clasa a IX-a) 

Profil Servicii - Domeniu: 

- Economic (3 clase - 84 locuri) 

- Comerț (1 clasă - 28 locuri) 

- Turism și alimentație (1 clasă - 28 locuri) 

 

Învăţământ liceal -  Seral (clasa a XI-a) 

Profil Servicii - Domeniu: 

- Tehnician în activități de comerț (1 clasă - 28 lo-

curi) 

Învăţământ profesional: 

cursuri de ZI (clasa a IX-a) 

Domeniu: Turism şi alimentație - Specializare:  

- Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentație  (1 clasă - 28 locuri) 

- Cofetar - patiser (1 clasă - 28 locuri) 

- Bucătar (1 clasă - 28 locuri) 

 

Învăţământ postliceal 

Domeniu: Economic - Specializare: 

- Asistent de gestiune (1 clasă - 28 locuri) 

 

VĂ AŞTEPTĂM ŞI VĂ URĂM SUCCES ! 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
CURRICULUM DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

CLASA a IX-a 

  Domeniul Comerţ / Economic 
  Activitatea comercială 
 Calcule economice 
 
  Domeniul Turism şi alimentaţie 
publică 

 Verificarea calităţii preparatelor culinare 
 Preparate culinare din legume şi cereale 
  

CLASA  a X-a 
 

Domeniul Comerţ / Economic 
 Tehnici promoţionale ale mărfurilor 
 Locul de muncă în comerţ 
 
              Domeniul  Alimentaţie  
 Obţinerea şi comercializarea  

semipreparatelor culinare de cofetărie  şi 
patiserie 

 
     Domeniul  Turism 
 Înființarea și funcționarea agențiilor de 

turism 


