
COLEGIUL   ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

2019 – 2020 
 

 

LICEU ruta directă (cursuri serale) 

1 clasă a XI a: Filiera tehnologică – Profil servicii: Domeniul Turism și alimentație,  

      Calificare: Tehnician în gastronomie 
Înscrierea candidaților : 01.08.2019 -06.09. 2019 

 Dosarul de înscriere va cuprinde: 

 Dosar de carton cu șină 

 Cerere (tip – CEVM) 

 Certificatul de naștere, în copie și original 

 Cartea de identitate, în copie și original 

 Certificat de căsătorie, in copie și original, dacă e cazul 

 Foaie matricolă ultima școală absolvită original și copie  

 Adeverință medicală 

*Autentificarea copiilor se face de către secretariatul școlii 

 

 ȘCOALA PROFESIONALA  

 Domeniul pregătirii de bază: Turism și alimentație  

 Calificarea: COFETAR-PATISER  COD: 600  14 LOCURI 

   BUCATAR    COD: 601  8 LOCURI 
  

 Dosarul de înscriere pentru preselecție va cuprinde: 

 Dosar de carton  

 Cerere (tip – CEVM) 

 Fișa de înscriere în învățământul profesional  

 Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul  

 Cartea de identitate, în copie certificată conform cu originalul  

 Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 

naționale/examenul de capacitate 

 Foaie matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire)-copie și original 

 Fișă medicală 

 

 Admiterea se va desfăsura în zilele de 22-24 IULIE 2018 la secretariatul colegiului în intervalul orar 9,00 – 14,00. 

 Proba de preselecție se va desfășura în ziua de joi 25 iulie 2019,  

 În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se 

va susține probă suplimentară de admitere, la Limba și litaratura română, în data de 29 iulie 2019, ora 9,00. 
 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ (cursuri zi) buget: 

 1 clasă – Domeniul: Servicii,  

 Calificare: Tehnician in activitati de secretariat 
 

Înscrierea candidaților : 19.08.2019 -05.09. 2019 

 Dosarul de înscriere va cuprinde: 

 Diplomă de Bacalaureat/Certificat de absolvire a liceului (original) sau  Adeverinţă de absolvire a liceului pentru 
absolvenții promoției din anul curent; 

 Foaie matricolă pentru clasele IX-XII, original si copie ; 

 Certificat de nastere (original și copie); 

 Certificat de casatorie, dacă este cazul (original și copie) ; 

 Buletin/carte de identitate (original și copie); 

 Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru școlarizare în 

profesia pentru care optează); 

 Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului; 

 Dosar de carton cu șina; 

*Autentificarea copiilor se face de către secretariatul școlii 
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