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 Rezultatele deosebite obținute de elevii colegiului la concursuri şi olimpiade

şcolare organizate de MEN, ISJ Vaslui etc.;

 Absolventii Colegiului Economic “Anghel Rugină” Vaslui au un procentaj

foarte mare de admitere în învăţământul superior (peste 90%);

 Foarte bunǎ baza materialǎ şi încadrarea cu profesori calificaţi, titulari şi cu

experienţa; majoritatea au gradul didactic I, II, definitivat, doctorat;

 Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui este evaluat şi acreditat în

domeniul matematică-informatică, științele naturii, științe sociale,

economic şi administrativ;

 Şcoala a încheiat parteneriate şi protocoale de colaborare pentru activităţi

şcolare şi extraşcolare cu numeroase unităţi de învăţământ din oraş, judet şi

din ţara şi nu în ultimul rând cu instituţii ale statului, societǎţi comerciale,

etc.

 Participarea elevilor fără discriminare la proiecte europene.

Motivaţii pentru profilul real si umanist



Este meseria potrivită pentru tine, dacă 

te interesează:

 Să organizezi contabilitatea unei firme 

 Să utilizezi programe informatice de 

contabilitate 

 Să întocmești situații financiare și statistice 

 Să utilizezi bilanțul contabil pentru informarea, 

analiza și previzionarea activităților prin 

calculul principalilor indicatori economico-

financiari 

 Să identifici cele mai bune surse de finanțare 

pentru desfășurarea activității unei firme 

 Să identifici oportunitățile de piață 

 Să realizezi oferte de mărfuri conform nevoilor 

și cerințelor consumatorilor 

 Să cunoști marketingul afacerii 

 Să comunici eficient cu clienții 

 Să stăpânești tehnici de negociere în afaceri 

 Să-ți dezvolți abilitățile antreprenoriale

ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ DUPĂ ABSOLVIRE:

 Contabil

 Referent resurse umane

 Broker

 Agent comercial

 Inspector și agent financiar

 Agent de asigurări

CONTINUAREA DEMERSULUI PROFESIONAL

PRIN STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE

 Contabilitate și informatica de gestiune

 Economie și afaceri internaționale

 Economia comertului turismului și serviciilor

 Finanțe-bănci

 Informatică economică

 Economie generală și comunicare economică

 Management

 Drept

 Marketing



Rezultate deosebite la olimpiade, concursuri, sesiuni de 

referate și comunicări:

Olimpiada națională de limba spaniolă—Premiul al II– lea
OlimpiadaNationala din Aria CurricularaTehnologii-
Domeniul Turism si Alimentatie-Mentiune
OlimpiadaNationala din Aria CurricularaTehnologii
-Domeniul Economic, administratie, comert-PremiulalI-

lea
OlimpiadaNationala de LimbiRomanice-LbItaliana –

Premiul I
OlimpiadaNationala de LimbiRomanice-Lbspaniola-

Premiul al II-lea
OlimpiadaNationala de LimbaRusa- MENTIUNE

Concurs national „Made for Europe”- Premiul al II– lea

Concurs national „Educație pentru sănătate”- Mențiune

Concurs national de traduceri Corneliu M. Popescu- premiul al 
II-lea și mențiuni

Olimpiada județeană de limba spaniolă—Premiul I

Olimpiada județeană la limba engleză-premiul I

Olimpiada naţională a sportului şcolar, faza județeană—
VOLEI—premiul  I

Cu ce ne mândrim...



Concurs județean BUSINESS PLAN—Premiul I 

Olimpiada județeană de religie-premiul I

Olimpiada din aria curriculară Tehnologii—premiul 
I– clasa a XI-a și a XII-a—calificări la naționala

Olimpiada județeană de geografie- premiul al II-lea 

Olimpiada județeană de istorie- premiul  I

Olimpiada județeană de informatică- premiul al III-
lea

Olimpiada județeană „Lectura ca abilitate de 
viață” - mențiune

Festivalul internaţional de ştafete şi parcursuri   
aplicative- premiul I

Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor„ 
Iulian Grindei”, faza națională - premiul I și II









PROIECTE

Programul de finantare
/Finantator

PERIOAD
A

LINIA DE 
FINANȚARE

Proiectul Erasmus+/Formare 

profesională (VET) "Internship -

Bridging Theory and Practice"

2016-2018 Erasmus+

Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi 

ajută!”

01.09.2018 -

31.05.2020

Erasmus+

eTwinning

„Mon pays – ma vie”

11.12.2019

-21.05.2020

-

eTwinning

„Les objectifs touristiques de ma ville”

21.11.2020

-21.05.2020

-

eTwinning

„Mon Smartphone, ami ou ennemi”

05.10.2019 -

Proiect Rose „Hai la scoala!” 2017-prezent Banca Mondiala





 

 

 

 

Internship – Bridging Theory and Practice - 2016-1-RO01-KA102-023773 

 

COLEGIUL ECONOMIC 
“ANGHEL RUGINĂ” VASLUI 

str. Traian nr. 1, 

Cod. 730162 VASLUI 

Tel./ Fax: +40 335-881111 

Email: colegiulanghelrugina@yahoo.com  

 

 

Proiectul Erasmus+/Formare profesională (VET) 

 

„Internship – Bridging Theory and Practice” 

2016-1-RO01-KA102-023773 

 Perioadă de implementare: 1.09.2016 – 31.08.2018 

 Grupul țintă al proiectului: este format din elevi din clasa a X-a de la 

profil servicii, domeniul economic. Stagiile de pregătire practică vor fi 

organizate cu sprijinul Braga Mob – IMM din Portugalia cu experiență 

în organizarea activităților de mobilitate.  

“Internship - from theory to professional skills”

2018-2020



 Mobilități/ stagii de pregătire
 1 iulie- 19 iulie 2019
 25 mai 2020 - 13 iunie 2020.

 Stagiile de pregătire practică vor fi

organizate cu sprijinul Braga mob

– IMM din Portugalia cu

experiență în organizarea

activităților de mobilitate

 Braga mob a identificat 10 centre

în care elevii vor avea posibilitatea

de a beneficia de formare

adecvată în domenii în care, până

în prezent, nu se poate efectua un

stagiu de practică.

1. dezvoltarea și îmbunătățirea 
competențelor cheie în domeniile
turism, reclamă și publicitate;

2. îmbunătățirea competențelor de 
comunicare în limba engleză;

3. creşterea nivelului de cultură 
generală şi implicarea mai activă 
în activitățile practice 
desfășurate; 

4. îmbunătățirea competențelor 
sociale pentru o mai bună 
integrare pe piața muncii;

Impactul proiectului la nivelul grupului țintă:



Obiective

1) Dezvoltarea de competente cheie in domeniul 

alimentatiei publice pentru 25% din numarul de elevi 

de la clasa a IX-a, profil servicii, domeniul turism si 

alimentatie, cu varsta cuprinsa intre 14-16 ani, in 

cadrul unor stagii de pregatire practica;

2) Dezvoltarea de competente cheie in domeniul 

Reclama si publicitate pentru 25% din  numarul de 

elevi de la clasa a X-a, profil servicii, domeniul 

Economic, cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani , in cadrul 

unor stagii de pregatire practica;



ACTIVITATI PRACTICE



ACTIVITATI PRACTICE



ACTIVITATI PRACTICE



ACTIVITATI PRACTICE



ACTIVITATI PRACTICE









AN ȘCOLAR 2018-2019

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR- ETAPA JUDEȚEANĂ
LOCUL III VOLEI-BĂIEȚI- Prof. Săvescu Carmen
LOCUL I - tenis de masă- eleva  Enache Stefana
Dana- Prof. Săvescu Carmen, prof. Anușca-Doglan
Cristian;

CONCURSURI SPORTIVE:
LOCUL I -Festivalul International de Stafete, 
Parcursuri Aplicative si Dans “Fair-Play”-
Prof. Săvescu Carmen, prof. Anușca-Doglan
Cristian;
LOCUL I- volei băieți ” Cupa 1 Decembrie” Volei -
Prof. Săvescu Carmen

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT



Dezbaterea “De data asta votez EU” 
organizată de Centrul Europe 

Direct Vaslui .

Dezbaterea Meserii europene
Organizată de Centrul Europe 

Direct Vaslui

Proiectul ,,Tineri informaţi - comunitate
responsabilă şi incluzivă” derulat de Asociatia
Iris





ATELIERUL DE TEATRU FRANCOFON ȘI 

CERCUL DE ARTĂ “ LIBERTATEA 

CREAȚIEI”

Obiective
Promovarea cunoasterii limbii si a culturii
franceze,
- stimularea creativitatii in domeniul
literar, teatral,
- implicarea elevilor in a experimenta
situatii noi, inovatoare de invatare,
- mediatizarea activitatilor care incita
elevii sa se exprime prin intermediul artei.

Profesori coordonatori:

Chollet-Mocanu Carmen, Rîsascu Carmen



“Săptămâna francofoniei" organizat la Colegiul Economic "Anghel Rugina" 



Mon smartphone, ami ou ennemi?

Perioada de derulare: octombrie 2019 – aprilie 2020

Profesor coordonator: Volocariu Doina

L’objectif du projet est de mener une réflexion autour de la relation entre les jeunes et leur smartphone, dans une dimension 
multiculturelle. Faire le point sur l’usage qu’ils en font, la place qu’il occupe dans leur vie. Un état des lieux des pratiques 
actuelles, mais aussi un questionnement sur l’époque « avant le portable » (comment faisait-on avant pour…) et sur le futur 
(comment imaginent-ils l’évolution de l’usage du portable dans le futur ? cf. série « Black Mirror »). Une réflexion identitaire 
sera également menée (est-ce vraiment moi que je montre ? ou mon smartphone me permet de créer la personne que je veux 
montrer au monde ? cf. selfies, snapchat, insta, … ) Les avantages et les inconvénients (produit de consommation, santé, 
pollution, …) du smartphone seront analysés. En conclusion, les élèves répondront par équipes internationales à la question de 
départ: "mon smartphone, ami ou ennemi?".

Les objectifs touristiques de ma ville
Perioada de derulare: octombrie 2019 – aprilie 2020
Profesori coordonatori:
Volocariu Doina
Râşăscu Carmen Petronela
Chollet-Mocanu Carmen

Objectifs
Promouvoir les objectifs touristiques de la ville où chacun habite, en 
acquérant des nouvelles connaissances sur la ville, la culture et la 
civilisation;
Réaliser des matériaux pour faciliter la maîtrise d’un langage 
spécifique pour parler du tourisme: vidéos, Présentations Power 
Point, etc. de la ville;
Promouvoir la diversité linguistique et culturelle, le respect et la 
tolérance face à la langue et la culture de l’autre.



CERCUL DE 
LIMBĂ 
ENGLEZĂ

Prof. Adam Loredana

Prof. Chitic Emanuel

În colaborare cu Centrul de carte
străină Fischer International, care
promoveaza titluri ale unor edituri celebre la
nivel mondial în domeniu predării și învățării
limbii engleze, precum Cambridge
University Press, National Geographic
Learning și Oxford University Press,
profesorii de limba engleză vin în sprijinul
elevilor noștri și începând din anul școlar
2020-2021. The English Explorer Club își
va deschide porțile atât offline, cât și on-line
elevilor colegiului nostru, doritori să își
îmbunătățească cunoștințele de limba
engleză.

The English Explorer Club își
propuse să vine în ajutorul elevilor care
doresc să se pregătească în vederea susținerii
de examene internaționale la limba engleză,
concursuri la nivel național și competiții.



CERCUL DE 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI

Concursul interjudețean de fizică PROFIZICĂ, inclus în Calendarul

Concursurilor interjudețene (fără finanțare), organizat de

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, s-a desfășurat sâmbătă, 23

noiembrie 2019, la Colegiul, „Anghel Rugina” Vaslui.



Elevii de clasa a XII-a din 

grupul tintă al proiectului, 

au participat astazi 

14.04.2019, la Zilele 

Porților Deschise la 

Universitatile Iesene

Proiectul ROSE cu titlul “Hai la şcoală!”, 

acord de grant nr.SGL/RI/265/27.06.2017



Excursie la Voronet in 
cadrul proiectului 
ROSE “Hai la scoala!”

 Proiectul ROSE cu titlul “Hai la 

şcoală!”, acord de grant 

nr.SGL/RI/265/27.06.2017



Cabinetul



GALA 

OLIMPICILOR

OlimpiadaNationala din 
Aria 
CurricularaTehnologii-
DomeniulTurismsiAlime
ntatie-Mentiune

Olimpiada Nationala din 
Aria 
CurricularaTehnologii-
Domeniul Economic, 
administratie, comert-
PremiulalI-lea

Olimpiada Nationala de 
LimbiRomanice-
LbItaliana –Premiul I

Olimpiada Nationala de 
LimbiRomanice-
Lbspaniola-Premiul al II-
lea

Olimpiada Nationala de 
LimbaRusa- Mentiune







„Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.”          

(Sydney Harris)

AN ȘCOLAR 2020-2021

PROFIL
SPECIALIZARE/C

ALIFICARE

NR. CLASE/

ELEVI

PROFIL REAL

MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ

1 CLASA/28 

ELEVI

ŞTIINŢELE 

NATURII

1 CLASĂ/28 

ELEVI

PROFIL 

UMANIST

ŞTIINŢE 

SOCIALE

1 CLASĂ/28 

ELEVI

SPECIALIZAREA NUMĂR ELEVI

TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
2 CLASE X 28 ELEVI

TEHNICIAN ÎN COMERT 1 CLASĂ X 28 ELEVI

TEHNICIAN ÎN TURISM 1 CLASĂ X 28 ELEVI

FILIERA TEORETICĂ
FILIERA TEHNOLOGICĂ

PROFIL SERVICII



Colegiul Economic "Anghel Rugina“ Vaslui
Strada Traian, Nr. 1, 730162
Telefon - Fax : 0335/881111

Email : colegiulanghelrugina@yahoo.com
http://cearvs.licee.edu.ro

mailto:colegiulanghelrugina@yahoo.com

