




•     O personalitate marcantă a societăţii intelectuale româneşti a veacului al XX lea.  

   

 •    Cel mai de seamă reprezentant al curentului economic interbelic.  

   

 •     Unul dintre cei mai reprezentativi gânditori economici români interbelici.  

   

 •     Figură de seamă a societăţii universitare contemporane lui.  

     

 •     Autorul unor lucrări în care analizează, pe bază unei laborioase cercetări statistice, evoluţia, structură şi 
perspectivele economiei româneşti.  

   

 •     A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică peste hotare: în 1933 a participat la Milano la dezbaterile temei „Statul 
şi viaţă economica”;  în 1938, la Paris a susţinut punctul de vedere al ţării în lucrarea „Mijloace specifice pentru 
modificări teritoriale”;  în 1939, la Bergen, a prezentat două rapoarte privind „Politica economică a României 
între anii 1927-1938”.   

   

 •     A fost, cu o mică întrerupere (1931-1932), deputat în Parlamentul României, a ocupat funcţii ministeriale în 
diverse guverne: ministru al industriei şi comerţului, ministru de finanţe, ministru al agriculturii şi domeniilor.  

   
  
 

 



Să asigure implementarea programului de guvernare în 

domeniul reformei învăţământului; 

 

Să asigure un învăţământ economic de calitate în contextul 

armonizării cu standardele Uniunii Europene; 

 

Să formeze cei mai buni specialişti în domeniul economic; 

 

Să-şi menţină poziţia de lider în topul liceelor cu profil 

economic; 

 

Să formeze personalităţi puternice; 

 

Să construiască un set de valori individuale de natură 

profesională, socială şi culturală, în funcţie de care elevii să-şi 

orienteze comportamentul şi întreaga carieră; 



Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi 

competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii (tehnician 

în activităţi comerciale şi financiare, tehnician în turism); 

 

Să realizăm reconversia profesională; 

 

Să oferim elevilor noştri posibilitatea de a-şi satisface setea 

de cunoaştere, de a folosi tehnicile informaţionale, de a 

dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;  

 

Să creem un cadru în care profesorii noştri să se simtă  

împliniţi profesional; 

 

Să asigurăm elevilor un nivel intelectual, moral şi civic 

universal; 

 





       Increderea în tine şi în colegii tăi te ajută să te  

 autodepăşeşti şi să atingi limite superioare în orice îţi 

propui 

 

        Initiativa de a începe, de a organiza sau de a propune 

o acţiune se dezvoltă odata cu  încrederea de sine. 

Îndrăzneşte să dai  cuvânt ideiilor tale şi nu uita că 

spiritul de iniţiativă este extrem de important pentru un 

tânăr antreprenor .     

 

       Experienta şi maturitatea gândirii în domeniul 

economic este foarte  importantă, la fel şi conceptul de 

team-work. Ambele  elemente se dobândesc prin 

intermediul firmelor de   

exerciţiu, o concepţie modernă de integrare, aplicare şi  

aprofundare reală a cunoştinţelor interdisciplinare. 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 


