
Colegiul Economic  
„Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti  

 
Cu o experiență de 144 de ani de 

învățământ comercial și economic, Colegiul 
Economic” Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești se 
numără azi printre prestigioasele colegii care 

asigură și promovează un învățământ modern, 
aplicativ la standarde europene, centrat pe 
necesitățile de dezvoltare personale și 
profesionale ale elevilor, cu respect și considerație 
pentru valorile naționale și europene.              

Suntem un Centru de Antreprenoriat prin 
activitatea firmelor de exercițiu și rezultatele 
acestora la târgurile naționale și internaționale, 
prin proiectul Colegiul Antreprenorilor derulat în 
cadrul Centrului de Excelență ARIPI CEVM, prin 
Târgul Național al Firmelor de Exercițiu și 
concursului Romanian Business Challenge, ediția 
a IX-a, organizate la Ploiești în perioada 19-20 
aprilie 20018. 

 Pasiunea multor tineri pentru a 
transpune cunoștințele lor din domeniul 
informaticii, mecanicii și electronicii, în lucrări 
practice, cu o anumită utilizare, se dezvoltă la 
nivelul colegiului prin Cercul de Robotică – 
Robomanager – Antreprenor în domeniul Științei, 
proiect interdisciplinar, cu finantare prin Fondul 
Științescu.  

Proiectele de succes și exemplele de 
Bună practică au fost diseminate anul acesta prin 
simpozionul internațional Performanțe prin 
Parteneriate, Ediția I, organizat anul acesta cu 
scopul optimizării demersului educațional prin 
recunoașterea și valorificarea parteneriatelor cu 
comunitatea locală pentru creșterea 
performanțelor școlare și extrașcolare. 

Astăzi, în cadrul colegiului studiează 
1262 de elevi organizați în 45 de clase. Activitatea 
didactică se desfașoară  în săli de clasă și 
cabinete: Management, Contabilitate, Turism, 
Integrare Europeană, Nutriție, Comerț, Agenție de 
turism sau în laboratoare: Multimedia, Biologie, 
Informatică. 

 
 
 

 

PROIECTE 

 Școli Ambasador ale Parlamentului 
European 

 Erasmus + ,, Dezvoltarea durabilă prin 

formarea de resursă umană performantă 
în domeniul furnizării de servicii 
comerciale’’, mobilităţi: Spania şi 
Portugalia 

 Suntem Tânăra Generație – Fundația 
Prais 

 Festivalul de Teatru „Scena” 

 Cercetaşii din C.E.V.M. 

 Prezenţi în comunitate și în Europa 

 Tinerețe și sănătate 

 Târgul Național al Firmelor de 
Exercițiu 

 Romanian Business Challenge  

 
Începând din acest an s-a concretizat și 

mult-așteptatul Centru de Excelență "Aripi" 
CEVM Ploiești cu secțiunile: Antreprenoriat 
(Colegiul Antreprenorilor), Științe și noile 
tehnologii (ROBOManager- Antreprenor în 
domeniul științei, prin Fondul “Științescu”), Cultura 
și comunicare (Student Exchange Program 
Ploiești-Sinop, Turcia). 

 
Rezultatele obținute de elevi la 

examenele naționale, la concursurile naționale și 
internaționale, au fost apreciate, Colegiul obținând 
statutul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ in 2010, 2013 

și 2016, ceea ce reprezintă certificarea că unitatea 
noastră şcolară se înscrie în categoria instituţiilor 
de învăţământ de nivel european, având atât 
dotări corespunzătoare standardelor cerute în 
Uniunea Europeană cât şi rezultate meritorii la 
învăţătură sau în activităţile conexe. 

 

 
Echipa Colegiului  Economic 

” Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești             
 an școlar 2017-2018 

 

   Management: 
 
   Director -prof. SIMONA LUPU 
   Director adj. - prof. MONICA  PALADE 

Consilier cu programe și proiecte educative -          
prof. IULIA  SUDITU 

 
Personal didactic - 87 de profesori, dintre care: 

o doctorat          2 profesori 
o cu gradul I     47 de profesori 
o gradul II         17 de profesori 

 
   Personal didactic auxiliar –13 angajați 

 
   Personal nedidactic – 30 angajați 

 
Unitatea noastră de învăţământ dispune de o 
bază materială adecvată unui bun proces 
instructiv-educativ:  
o 14 săli de clasă 
o 3 laboratoare 
o 6 cabinete 
o 1 amfiteatru 
o un teren de sport 
o bibliotecă, o sală de lectură 
o internat, cantină şcolară 
o complex de instruire practică 
o microbuz 

 



OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

2018 – 2019 
 

 

LICEU ruta directă (cursuri zi) 
 
8 clase a IX-a: 

 - 1 clasă Filiera teoretică – Profil real - 
Specializarea matematică-informatică 
(intensiv informatică) 

 - 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii:  
  4 clase: Domeniul: Economic, Calificare: 

Tehnician în activităţi economice 
  2 cls: Domeniul: Comerţ, Calificare: 

Tehnician în achiziţii şi contractări 
  1 clasă : Domeniul: Turism şi alimentaţie, 

Calificare: Tehnician în turism (intensiv 
limba engleză) 

 

 
LICEU ruta directă (cursuri serale) 

  1 clasă a XI-a: Filiera tehnologică – 
Domeniul: Economic – Calificari: Tehnician 
în activităţi economice 

 
 

Școala profesionala – durata 3 ani – 
cursuri de zi 

 
 - 1 clasă din care:  
  14 locuri: Domeniul: Turism şi alimentaţie, 

Meseria: Bucătar 
  14 locuri: Domeniul: Turism şi alimentaţie, 

Meseria: Ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

 
 

Şcoala postliceală (cursuri zi) buget 2 
clase: 

 
  1 clasă – Domeniul: Economic; Calificare: 

Agent vamal 
  1 clasă – Domeniul: Turism şi alimentaţie; 

Calificare: Tehnician în turism 
 

 
 

PROIECTE 
 

 
 

 

COLEGIUL   ECONOMIC 

 „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
Str.Rudului, nr.24, Ploieşti, jud. Prahova 

Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794 (Secretariat) 
e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com 

site: http://cevmpl.ro 

 

 

COLEGIUL ECONOMIC 

„VIRGIL MADGEARU”,  

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALĂ EUROPEANĂ 

2010, 2013, 2016 

 

 
2017 

Revista şcolii Buletinul informativ  
  

Festivalul de teatru 
al colegiului 

Ansamblul folcloric 
“Mugurelul” 

  

Romanian Business Challenge, ediția a IX-a 

 
 

Târgul Național al Firmelor de Exercițiu Ploiești, ediția 
a IX-a 

 

mailto:colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com
http://cevmpl.ro/

