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

HOTĂRÂRE NR. 63
din 01. 02. 2023

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti. constituit prin
decizia nr. 464 / 07.09.2022, întrunit în şedinţa din data de 01.02.2023,

Având în vedere:
Planul de control al 1.S.J.-.Prahova nr. 63/09.01.2023 la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul

Ploieşti;
Adresa Direcţiei Tehnic-Investiţii a Primăriei Municipiului Ploieşti , nr.480/11.01.2023 — modificare ROF-

CEVM;
Adresa 1.S.J.-.Prahova nr.298/25.01.2023 - aviz favorabil pentru ocuparea postului didactic auxiliar vacant

de administrator financiar, contabil-şef, treapta IS, o normă, pe perioadă nedeterminată;
Adresa [.S.J.-.Prahova nr.327/26.01.2023 - aprobarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar

2023-2024;
P.O.- 1.S.J.- Prahova/ 11.02.2019, monitorizarea proiectelor educaționale cu finanțare europeană;

În conformitate cu prevederile din:
Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea-cadru nr. 153 / 28.06. 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
OMEC nr. 4.343/27:05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7

alin. (1%1). art. 56*1 şi ale pct. 6*1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică -

bullying;
H.G. nr.1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
HG 518/ 1995, privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
PO IŞJ Prahova, privind deplasările în misiune de serviciu- Erasmus+ (2019);
Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.185/ 20.08.2020 pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
OM.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a

consiliilor de administraţie din unitățile de învăţământ preuniversitar;
O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar;
H.G. nr. 435/ 28.05. 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor,

precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport
intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

O.M.E. nr. 6.217/ 09.11. 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizați în
unitățile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024;

O.U.G. nr. 159 /17.11. 2022 pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 - decontare a cheltuielilor de transport al elevilor;

O.ME. nr. 6.376 /07.12. 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare
şi de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât localitatea de domiciliu

Legea nr. 8/04.01. 2023 pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educației fizice şi sportului nr.
69/2000;

OMEN 4434/2014.

Hotărăşte:

Art.1. Se validează Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024.
Art.2. Se ia notă de Raportul scris la Inspecţia tematică a 1.S.J.-Prahova la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,

Municipiul Ploieşti, încheiat în 20.01.2023, în special de recomandări.



Art. 3. Se aprobă modelul de grafic de suplinire în cazul deplasării în străinătate a personalului angajat la CEVM
Municipiul Ploieşti. pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în interesul unităţii, propus de
director.

Art. 4. Se validează Planul managerial al directorului, completat cu informatii din RAEI (nr. 7062/ 9.12.2022).
Art. 5. Se ia notă de recomandarea privind cuprinderea legislației în procesele-verbale ale CA şi CP vs. Art. 13,

alin.2,lit. a-d;
Art. 6 Se ia notă de refuzul directorului adjunct de a conferi specimen de semnătură pentru prima semnătură

(înlocuirea directorului în situații de incapacitate temporară de muncă) la Trezorerie şi la bănci (altele decât
Banca Transilvania, unde există specimen de semnătură pentru proiectele pe care le coordonează);

Art. 7 Se ia notă de responsabilizarea directorului adjunct cu monitorizarea şi verificarea îndeplinirii de către
cadrele didactice a recomandărilor de la punctele 3, 8 şi 9, din cadrul Raportului-scris, încheiat pe
20.01.2023, la finalizarea IT nr. 63/ 09.01.2023, începută pe data de 16.ianuarie 2023.

Art. 8. Se aprobă solicitarea cadrului didactic de acordare a concediului plătit timp de 6 luni pentru redactarea
tezei de doctorat, cu toate implicaţiile care survin (predarea tuturor atribuţiilor, documentelor specifice
responsabilităților deţinute, bunurilor de inventar).

Art. 9. Se aprobă distribuirea atribuțiilor directorului adjunct către cadrele didactice din Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, conform O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021, până când IŞJ Prahova
asigură interimatul;

Art. 10. Se aprobă preluarea responsabilităților directorului adjunct din cadrul proiectului Erasmus+ ”Festrival of
Traditions” de către un profesor din echipă.

Art. 11. Se aprobă distribuirea normei de predare a directorului adjunct către cadrele didactice din Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 12. Se aprobă solicitarea cadrului didactic auxiliar contabil, privind demisia sa, cu previz de 20 de zile
lucrătoare (1 martie 2023, cel mai devreme).

Art. 13. Se aprobă condiţiile specifice pentru ocuparea postului cadrului didactic auxiliar, contabil-şef, treapta IS,
o normă, pe perioadă nedeterminată (postul se va elibera pe data de 17.02.2023).

Art. 14. Se aprobă condițiile specifice pentru ocuparea postului cadrului didactic auxiliar, contabil, treapta Il S, o
normă,pe perioadă nedeterminată.

Art. 15. Se aprobă comisia de concurs ocupare post contabil(-şef).
Art. 16. Se aprobă comisia de contestaţii ocupare post contabil(-şef).
Art. 17. Se aprobă comisia de monitorizare a efectuării decontului transport elevi.
Art. 18 Se aprobă angajarea unei firme, care să asigure continuitatea activității financiar-contabile la nivelul

instituției, în conformitate cu Standardul nr. 11 din OSGG nr. 600/ 208.
Art. 19. Se ia notă de aprobarea Proiectului planului dde şcolarizare pentru anul 2023-2024, conform propunerilor

transmise de liceu.
Art.20 Se aprobă condițiile specifice pentru selectarea cadrelor didactice care participă la etapa de pretransfer

consimțit între unitățile de învăţământ, an şcolar 2023-2024.
Art. 21. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Economic „Virgil

Madgearu”, Municipiul Ploieşti conform prevederilor Legii nr. 8/04.01.2023 pentru modificarea şi

completarea art. 6 din Legea educației fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 22. Se ia notă de incidentul care s-a desfăşurat în sala de clasă de la Internatul Colegiului Economic „Virgil

Madgearu”, Municipiul Ploieşti şi de măsurile care s-au impus după acest incident.
Art. 23. Se validează Planul de măsuri propus de Grupul antibullying, plan aprobat anterior în CP, ca urmare a

raportului de incident.
Art. 24. Se aprobă- acord de principiu- cererea de transfer a elevei de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,

Municipiul Ploieşti, clasa a IX-a P2, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Municipiul Ploieşti, în
condițiile în care IŞJ Prahova aprobă solicitarea.

Art. 25. Se respinge cererea de transfer a elevului de la Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploieşti, la
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, din motive de medie.

Art. 26. Se aprobă opțiunile elevilor pentru temele de atestate la Limba engleză şi Tehnologii.
Art. 27. Se aprobă Comisia pentru susţinerea diferențelor la clasa a X-a Sl.
Art. 28. Se aprobă calificativele anuale acordate personalului nedidactic din Colegiul Economic „Virgil

Madgearu”, Municipiul Ploieşti.
Art. 29. Se aprobă predarea în subgestiunea informaticianului a aparaturii obţinute prin proiecte POCU-FUTURE,

aflate în gestiunea directorului adjunct.
Art. 30. Se aprobă Plan managerial director adjunct, corectat, nr. 458/ 19.01.2023.
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Președinte,/)
Director, MLProf. orrina CristescuANS 7


