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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

HOTĂRÂRE NR. 62
din 19. 01. 2023

Consiliul de Administraţie al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, constituit prin

decizia nr. 464 / 07.09.2022, întrunit în şedinţa din data de 19. 01. 2023,

În conformitate cu prevederile din:
Legea nr.53/ 2003, Codul Muncii. cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale. cu modificările şi completările ulterioare:
Legea-cadru nr. 153 / 28.06. 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
OME. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a

consiliilor de administrație din unităţile de învăţământ preuniversitar;
O.MEE. nr.5578/10.11. 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023;
OM.E. nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar:
OM.E. nr. 6.218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024;

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă solicitarea cadrului didactic privind continuitatea pe post în anul şcolar 2023-2024.
Art.2. Se aprobă solicitarea cadrului didactic privind revizuirea documentelor de numire pe post care nu se mai

regăsesc în Centralizator.
Art.3. Se ia notă de solicitarea cadrului didactic prin care acesta renunță la cererea înregistrată anterior, privind

întregirea normei într-o singură uniatte de învăţământ.
Art.4. Se aprobă solicitarea cadrului didactic, privind reducerea normei didactice de la 18 ore/săptămână la 16

ore/săptămână, în anul şcolar 2023-2024, conform legislaţiei în vigoare.
Art.5. Se aprobă solicitarea cadrului didactic auxiliar, privind transferul său la o altă instituţie de învăţământ, cu

respectarea termenului legal de preaviz (min. 20 de zile lucrătoare. de la momentul aprobării solicitării în
CA al CEVM Municipiul Ploieşti).

Art.6. Se aprobă cererea de transfer a elevului de la Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti , la

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, clasa a X-a SI. conform hotărârii CA al IŞJ

Prahova.
Art.7. Se aprobă cererea de transfer a elevei de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti.

clasa a IX-a P2, specializarea Ospărar, la specializarea Coferar.
Art.8. Se aprobă bugetul alocat conform costului standard pentru anul 2022 la Titlul 1, “Cheltuieli de personal” şi

execuția bugetară la acelaşi titlu, la 30.12.2022.
Art.9. Se amână discuţiile privind modificarea ROF- CEVM, conform adresei Direcţiei Tehnice a Primăriei

Municipiului Ploieşti nr. 480/ 11.01.2023.
Art.10. Se validează numirea responsabilului ariei curriculare „Om şi societate”.
Art.11. Se aprobă rezultatele la procesul de selecție a elevilor, proba practică, în cadrul proiectului Eramus + 2022,

"Festival of traditions”.
Art.12. Se aprobă echipele de mobilități-profesori în proiectul “Festival of Traditions through the eyes of pupils”
Art.13. Se aprobă delegarea atribuțiilor responsabilului de mediu către un alt cadru didactic. pentru perioada 23-

31.03.2023, din motive legate de participarea la o mobilitate Erasmus+
Art.14. Se aprobă desemnarea directorului adjunct, responsabil cu monitorizarea activității educative şi de

instruire practică în perioada desfăşurării mobilităților.
Art.15. Se ia notă de informarea privind Inspecţia tematică a ISJ- Prahova (16-17.01.2023).
Art.16. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă de către supraveghetorul de noapte în perioada 13.02-

17.02.2023.
Art. 17. Se aprobă CDL, curriculum aprofundat şi cercurile profi U


