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PROIECT PLAN DE ȘCOLARIZARE

anul şcolar 2023 — 2024

LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri zi)

Clasa a IX-a

e | clasă filieră Teoretică, profil Real, specializarea Matematică-informatica (intensiv informatică):

e 4 clase filieră Tehnologică. profil Servicii, domeniul Economic, calificarea Tehnician în activităţi

economice;
e 2 clase filieră Tehnologică, profil Servicii, domeniul Comerţ, calificarea Tehnician în achiziţii şi

contractări;
e 2 clase filieră Tehnologică, profil Servicii, domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea Tehnician în

turism (intensiv limba engleză);
e | clasă filieră Tehnologică, profil Servicii, domeniul Turism şi alimentație, calificarea Tehnician în

gastronomie (intensiv limba engleză).

ȘCOALA PROFESIONALĂ -CURSURI DE ZI

e | clasă a IX-a din care:
> 12 locuri: domeniul Turism şi alimentaţie, meseria bucătar
> 12 locuri: domeniul Turism şi alimentaţie, meseria _ospătar (chelner) vânzător în unităţi de

alimentaţie

LICEU RUTA DIRECTĂ (cursuri serale)

e | clasă a XI-a filieră Tehnologică, domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea Organizator
banqueting;

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

e | clasă domeniul Economic, calificarea profesională Agent vamal
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INSPECTORATUL :
PRAHOVA ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ŞCOLARIZARE,
REŢEA ȘCOLARĂ, SALARIZARE, NORMARE

MINISTERUL EDUCAȚIEI
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COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIESTI

Vă facem cunoscut că potrivit prevederilor art.13, alin (1) si (3) din O.M.E. nr. 6217/2022,
în şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova din data de
16.01.2023 s-a aprobat Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024, potrivit
propunerilor transmise, care sunt incarcatesi in aplicatia SIIIR, modulul Plan scolarizare.

Precizăm că pentru anul școlar 2023-2024 se aplică prevederile Legii nr.185/2020 pentru
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate
de ordonator terţiar de credite, va respecta prevederile legale în vigoare privind încadrarea strictă în
numărul de posturi, corelarea numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari și încadrarea în

bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar în anul 2023.
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