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Virgil Madgearu
S-a născut la Galaţi, 27 decembrie 1887,
într--o familie de negustori. Din primii
într
ani de şcoală, a dat dovadă de o deosebită
înclinaţie spre învăţătură.În anul 1907 a
absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi.
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SCURT ISTORIC

Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Comercial "VIRGIL
MADGEARU" TgTg-Jiu, împrumută verticalitatea operei din vecinătate si
spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
 A fost fondat în anul 1925 şi este prima instituţie economică din judeţul
nostru .
 La început a fost Şcoală Comercială care apoi s
s--a transformat în Şcoală
M di Economică.
Medie
E
i ă
 În anul 1966 se reînfiinţează sub denumirea de Şcoală Secundară de
Contabilitate şi Comerţ, iar din anul 1999 prin Ordinul MEN devine colegiu
ce poartă numele renumitului economist Virgil Madgearu.
 Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală care şi
şi--a câştigat,
în timp, prestigiu şi personalitate demonstrate de rezultatele deosebite
obtinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la
olimpiadele şi concursurile naţionale.
Principii pe care le promovăm:
-Calitatea educaţiei
-Egalitatea şanselor
-Formarea elitei
-Competitivitate europeana
-Spiritul de echipă
-Obiectivitate si corectitudine


Oferta educaţională 20
2012
12 – 2013
2013
Liceu, ruta directă:
Ciclul inferior al liceului:

*Clasa a IXIX-a, profil servicii – 8 clase, 240 elevi

Clasa a XX-a, profil servicii – 10 clase, 300 elevi.





După finalizarea clasei a X
X--a ,elevii sunt repartizaţi, în funcţie de opţiuni şi în ordinea mediilor, pe
următoarele specializări în ciclul superior al liceului:
5 clase a XI aa- calificarea „Tehnician în activităţi economice”
economice”
2c
clasă
asă a XI a- ca
calificarea
ca ea „„Tehnician
e c a în act
activitati
tat de co
comert
comert”
e t”
3 clasă a XI aa- calificarea „Tehnician în turism”

Liceu, ruta progresivă:
Nivelul 3,3,-Ciclul superior al liceului:

1 clasă cu calificarea „Tehnician în activitati de comert
comert””

2 clase cu calificarea „Tehnician în gastronomie”

Şcoala postliceală – durat de 2 ani ( FĂRĂ TAXĂ )
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BAZA MATERIALĂ



Corelând armonios preocuparea pentru calitatea
învaţământului cu cea legată de constituirea unui cadru
propice procesului de învaţământ, Colegiul Comercial “Virgil
Madgearu” a reuşit sa pună la punct o bază materială care
se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel
european.

AmfiteatruSală pentru activităţi şcolare si extracurriculare cu 250 locuri1
AmfiteatruSală
 Săli de clasă - 11
 Laboratoare Chimie Fizică Biologie Informatică cu acces la Internet – 5




Ateliere pentru pregătirea practică dotate prin programul PHARE
TVET Comerţ Alimentaţie publică şi turism – 2

CabineteConsiliere şşi orientareLimbi Străine Centru de resurse p
CabineteConsiliere
pentru
informare si documentare – 3
 Teren de sport Desfăşurarea orelor de Educatie fizică – 1
 Bibliotecă 18000 volume - 1


OFERA:
O viziune asupra lumii profesionale
calificări şi profesii din domeniile
economic, administrativ, comerţ,
turism şi alimentaţie publică.
 Facilităţi privind integrarea socio
socio-profesională a absolvenţilor,
absolvenţilor, in firme
sau instituţii publice
publice..
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Deschidere spre mediul social
social-economic, colaborări si parteneriate
cu instituţii şi firme in scopul formarii
si dezvoltării de competenţe
p
ţ
personale si profesionale.



O oferta educaţională fundamentată
pe previziunile de dezvoltare
economică, locală şi regională.



O şcoală modernă bazată pe calitatea
î ăţă ii sii orientată
învăţării
i t tă spre viitor,
iit
cu
cadre didactice de un înalt
profesionalism şi vocaţie pedagogică.



Programe de promovare a tinerilor
talentaţi .
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CABINET INFORMATICA

CABINET LIMBI STRAINE
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CABINET CHIMIE – BIOLOGIE

CABINET STIINTE ECONOMICE

6

13.03.2014

CURTEA LICEULUI

PERSPECTIVE DE VIITOR



Programe de cooperare europrană
europrană::

Proiectul ECONET implementat în Europa
di KULTURKONTAKT din Austria – pe
tema firmelor de exerciţiu
exerciţiu..
 Programul PHARE RO VET 0108
0108.01
0108.01010108.03 de modernizare a învăţământului
profesional şi tehnic.
tehnic.
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Proiect de parteneriat – SOCRATES –
„FAIRMAROPE
FAIRMAROPE”” cu Franţa
Franţa,, Italia,
Polonia,, Lituania.
Polonia
Lituania.
 Proiectul „Nouvelles
Nouvelles pedagogie et
organisations des l’etablissements
l’etablissements „
 Proiecte de mobilităţi elevi, Leonardo
da Vinci:Vinci:-Valorificarea potenţialului
turistic rural conform normelor UE


Str. Tudor Vladimirescu , nr. 124,
Tg--Jiu, Judetul GORJ
Tg
Tel: 0253/ 211702
Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro

e - mail: cncvm@hotmail.com
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