
 
  

Oferta noastră UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI este 
REALISTĂ datorită faptului că unitatea noastră scolară  

ASIGURĂ SPECIALIZAREA ÎN MESERII DE VIITOR  
pentru care există locuri de muncă! 

CALENDARUL ADMITERII în învăţământul liceal 2022-2023 

Joi 14.07.2022 – Afişarea listei absolvenţilor repartizaţi la Colegiul Economic "Delta Dunării" 
Tulcea, domeniile Economic, Turism și alimentație, Comerț. 
 Vineri 15.07- miercuri 20.07.2022 (până la ora 1200) – Depunerea dosarelor de înscriere a 
absolvenţilor repartizaţi la Colegiul Economic "Delta Dunării"  

CALENDARUL ADMITERII în învăţământul profesional 2022-2023 

Luni 04.07 – Vineri 08.07.2022 (zilnic 900-1300)- Înscrierea candidaţilor la Școala profesională 
a Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea 
Vineri 08.07.2022 ora 1400 - Afișarea listei candidaților înscriși la Școala profesională și anunț 
privind organizarea Probei suplimentare de admitere. 
Luni 11.07.2022- Miercuri 13.07.2022 (între 900-1300)- Înscrierea candidaților respinși la 
proba de preselecție a altor școli și alți candidați interesați 
Miercuri 13.07.2022- ora 1400 -Actualizarea listei candidaților înscriși (total) și anunț detaliat 
privind Proba suplimentară de admitere (se susține dacă numărul candidaților înscriși este mai 
mare decât numărul de locuri aprobate) 
Joi 14.07.2022 – ora 1000 - Desfășurarea Probei suplimentare de admitere  
Vineri 15.07.2022-ora 1600- Afișarea listei candidaților admiși/respinși, validate și a precizărilor 
privind înscrierea 
Luni 18.07– Joi 21.07.2022 - Depunerea dosarelor pentru candidații admiși 

Candidații care nu-și depun dosarele în această perioadă pierd locul obținut. 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

 Cerere de înscriere tip/ Fişa de înscriere în învăţământul profesional; 
 Copie carte de identitate şi certificat de naştere; 
 Foaie matricolă pentru cls. a V-a – a VIII-a; 
 Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Națională; 

 Documente medicale conf. O.M.S. –M.E.D.C.T.S.:  Adeverința medicală 

pentru înscrierea în colectivitate;  Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în 

colectivitate;  Fișa de vaccinări. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

COLEGIUL ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII” 

STR. VIITORULUI NR. 32 | TULCEA 

Tel fix: 0240/534079 | Fax: 0240/534089 

Mobil: 0747 051 654  

Email: colecodd@yahoo.com 

Web: www.colegiuldeltadunarii.ro 



 
 

Învăţământ Liceal - Filieră Tehnologică - clasa a IX-a 
  
1. DOMENIUL ECONOMIC- 3 clase/ 72 locuri 
- Tehnician în activități economice - 2 clase (48 locuri) 
- Tehnician în administrație - 1 clasă (24 locuri) 
 
2. DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE- 3 clase/72 locuri 
- Tehnician în turism - 1 clasă (24 locuri) 
- Tehnician în gastronomie - 2 clase (48 locuri)  
 
3. DOMENIUL COMERŢ 1 clasă/24 locuri 
- Tehnician în activități de comerț  
 

- după absolvirea clasei a X a (nivel 2 de calificare) elevii pot opta pentru 
continuarea studiilor în ciclul superior al liceului (cls. XI, XII) în cadrul 
calificării profesionale în funcție de domeniu.  
 

Învăţământ Profesional - clasa a IX-a 
 

 DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE- 2 clase/48 locuri 
Calificarea profesională:  

- Ospătar - 1 clasă (24 locuri) 
- Bucătar - 1 clasă (24 locuri) 

după terminarea clasei a XI a elevii pot opta pentru: 
- angajare în meseria de ospătar/ bucătar (nivel 3 de calificare)  sau 
continuarea studiilor liceale în cadrul calificării profesionale 
Tehnician în gastronomie (nivel 4 de calificare) 

Oferta noastră este susţinută de resursele, programele şi relaţiile de 
parteneriat care ne dau posibilitatea să desfaşurăm  

un proces de învăţământ modern și eficient. 

FACILITĂȚI OFERITE ELEVILOR NOȘTRI: 

 Lecții predate pe table inteligente sau proiectate prin 
videoproiector 

 Ore asistate de calculator 
 Pachetul GSuite for Education care oferă acces gratuit la toate 

aplicațiile Google 
 Laptopuri și tablete cu acces la internet 
 Utilizarea catalogului electronic EDUS pentru transmiterea în timp 

real a notelor și absențelor către părinți 
 Pregătire suplimentară la materiile pentru examenul de 

bacalaureat (în cadrul proiectului R.O.S.E.) 
 Promovabilitate la bacalaureat – peste 75% 
 Premii pentru elevii performanți 
 Burse și sprijin financiar pentru elevii aflați în dificultate 
 Parteneriate cu agenți economici care asigură angajarea 

absolvenților noștri 

Ultimele medii de admitere în anul școlar 2021- 2022:  
- Domeniul Economic: 7,02 
- Domeniul Turism și alimentație: 6,31 
- Domeniul Comerț: 6,46 


