
Comisii de lucru, pe probleme 

 

 

• Comisia pentru Curriculum – Decizia 415/20.09.2021 

• Comisia de securitate și sănătate în muncă – Decizia 

416/20.09.2021 

• Comisiei pentru situații de urgență – Decizia 

416/20.09.2021 

• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea intelectualității – Decizia 417/20.09.2021 

• Comisia de monitorizare a disciplinei școlare – Decizia 

418/20.09.2021 

• Comisia pentru dezvoltarea profesională și evoluție în 

cariera didactică – Decizia 419/20.09.2021 

• Comisia pentru consiliere și orientare pentru programe și 

proiecte educative, activități extrașcolare – Decizia 

420/20.09.2021 

• Comisia pentru acordarea burselor școlare – Decizia 

421/20.09.2021 

• Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale – 

Decizia 422/20.09.2021 

• Comisia pentru acordarea sprijinului financiar „Banii de 

liceu” – Decizia 423/20.09.2021 

• Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării de 

evaluare – Decizia 424/20.09.2021 

• Comisia pentru promovarea imaginii școlii – Decizia 

425/20.09.2021 



• Comisia pentru elaborarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare și Regulamentul intern al unității – Decizia 

426/20.09.2021 

• Comisia pentru elaborare P.A.S. – Decizia 427/20.09.2021 

• Comisia paritare – Decizia 429/20.09.2021 

• Comisia pentru monitorizarea, coordonarea, îndrumarea 

metodică a dezvoltării sistemului de control intern 

managerial și a Echipei de Gestionare a Riscurilor – 

Decizia 430/20.09.2021 

• Comisia pentru egalitatea de șanse și tratament între femei 

și bărbați – Decizia 431/20.09.2021 

• Comisia de mobilitate a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 

– Decizia 432/20.09.2021 

• Comisia pentru achiziții și distribuire a manualelor – 

Decizia 433/20.09.2021 

• Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității – Decizia 

434/20.09.2021 

• Comisia privind examenele de diferențe pentru clasa a 

XIII-a seral, an școlar 2021-2022 – Decizia 

444/01.10.2021 

• Comisia de implementare a acțiunilor și parcurgerea 

etapelor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în 

învățământul dual și de învățământul profesional de stat 

pentru anul școlar 2022-2023 – Decizia 464/08.11.2021 

• Comisia de inventarierea elementelor de activ și de pasiv 

a instituției în vederea inventarierii anuale – Decizia 

468/08.11.2021 

• Comisia pentru acordarea burselor școlare – Decizia 

470/08.11.2021 



• Comisia pentru recunoașterea și echivalarea în credite 

profesionale transferabile – Decizia 472/21.10.2021 

• Comisiei pentru constituirea Echipei de stabilire a 

personalului care beneficiază de decontarea cursurilor de 

formare continuă – Decizia 475/02.12.2021 

• Comisia privind stabilirea Echipei proiectului „Euro – 

turism, resurse pentru școala profesională”, 2019 – EY-

PCVET-002 în cadrul programului de educație, burse, 

ucenici si antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat 

prin granturile SEE 2014-2021 – Decizia 476/03.12.2021 

• Comisia de elaborare a schemelor orare și orarul școlii – 

Decizia 477/03.12.2021 

• Comisia de selecție a grupului țintă si Comisia de 

contestații la mobilitatea din cadrul proiectului „Euro – 

turism, resurse pentru școala profesională”, 2019 – EY-

PCVET-002 în cadrul programului de educație, burse, 

ucenici si antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat 

prin granturile SEE 2014-2021 – Decizia 478/03.12.2021 

• Comisia privind stabilirea echipei de proiect/ 

implementarea proiectului „Euro – turism, resurse pentru 

școala profesională”, 2019 – EY-PCVET-002 în cadrul 

programului de educație, burse, ucenici si antreprenoriatul 

tinerilor în România, finanțat prin granturile SEE 2014-

2021 – Decizia 479/03.12.2021 

• Comisia privind desemnarea responsabililor cu 

organizarea și gestionarea târgului de Crăciun – Decizia 

480/10.12.2021 

• Comisia privind modificarea echipei proiectului  

ERASMUS+ Acțiunea- cheie 1- Formare profesională – 

VET-K102 „Dezvoltarea competențelor profesionale în 



domeniul economic prin stagii de pregătire practică 

europene” – Decizia 4/07.01.2022 

Comisia privind preluarea calității de președinte/ 

responsabil din comisiile pe probleme constituite la nivelul 

școlii pentru anul școlar 2021-2022 – Decizia 

17/19.01.2022 

• Comisia pentru evaluarea obiectelor donate de BCR – 

Decizia 25/08.02.2022 

• Comisia de selecție elevi și Comisia de contestații la 

mobilitatea din cadrul proiectului ERASMUS+ 

„Traditions of regions through the eye of pupils with 

support of experts form practice (festival of traditions)” – 

Decizia 26/09.02.2022 

• Comisia de selecție profesori și Comisia de contestații la 

mobilitatea din cadrul proiectului ERASMUS+ 

„Traditions of regions through the eye of pupils with 

support of experts form practice (festival of traditions)” – 

Decizia 27/09.02.2022 

• Comisia de selecție a grupului țintă și comisia de 

contestații la mobilitatea din cadrul proiectului 

ERASMUS+ „Dezvoltarea competențelor profesionale 

din domeniul economic prin stagii de pregătire practică 

europene” – Decizia 28/09.02.2022 

• Comisia de selecție elevi și Comisia de contestații la 

mobilitate Acreditare ERASMUS+ 2020-1-RO01-

KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-RO01-KA121-

VET-000006325 – Decizia 29/09.02.2022 

• Comisia de selecție profesori și Comisia de contestații la 

mobilitate Acreditare ERASMUS+ 2020-1-RO01-

KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-RO01-KA121-

VET-000006325 – Decizia 30/09.02.2022 



• Comisia privind constituirea echipei de proiect 

ERASMUS+ „Dezvoltarea competențelor profesionale 

din domeniul economic prin stagii de pregătire practică 

europene” – Decizia 32/18.02.2022 

• Comisia privind constituirea echipei de proiect 

ERASMUS+ „Traditions of regions through the eye of 

pupils with support of experts form practice (festival of 

traditions)” – Decizia 33/18.02.2022 

• Comisia privind constituirea Echipei de implementare a 

proiectului Acreditare ERASMUS+ 2020-1-RO01-

KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-RO01-KA121-

VET-000006325 – Decizia 34/20.02.2022 

• Comisia privind constituirea echipei de organizare a 

acomodării (cu titlu gratuit) a refugiaților din Ucraina – 

Decizia 38/03.03.2022 

• Comisia pentru organizarea olimpiadei la Limba și 

literatura română și Limba engleză, Etapa locală – Decizia 

47/03.03.2022 

• Comisia de Selecție pentru concursul de recrutare și 

selecție experți pentru posturile vacante din echipa 

organizației partenere în proiect -în afara organigramei 

organizației- în cadrul proiectului „ACTIV – Aplicarea 

Cunoștințelor Teoretice În Viața profesională”, 

POCU/633/6/14/132974 – Decizia 48/08.03.2022 

• Comisia de Contestații Selecție pentru concursul de 

recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din 

echipa organizației partenere în proiect -în afara 

organigramei organizației- în cadrul proiectului „ACTIV 

– Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața 

profesională”, POCU/633/6/14/132974 – Decizia 

49/08.03.2022 



• Comisia pentru organizarea simulării probelor scrise al 

examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-

2022 – Decizia 53/22.03.2022 

• Comisia de desemnare a claselor în care vor fi înscriși 

elevii audienți – Decizia 54/22.03.2022 

• Comisia privind desemnarea responsabililor cu pregătirea 

profesională și a însoțitorilor Acreditare ERASMUS+ 

2020-1-RO01-KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-

RO01-KA121-VET-000006325 – Decizia 64/25.03.2022 

• Comisia privind desemnarea profesorului însoțitor – 

proiectul ERASMUS+ Acțiunea – cheie 1 – Formare 

profesională – VET-K102 „Dezvoltarea competențelor 

profesionale din domeniul economic prin stagii de 

pregătire practică europene” – Decizia 65/25.03.2022 

• Comisia privind stabilirea responsabililor cu pregătirea 

profesională și a însoțitor Acreditare ERASMUS+ 2020-

1-RO01-KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-RO01-

KA121-VET-000006325   – Decizia 66/25.03.2022 

• Comisia privind constituirea Echipei de implementare a 

proiectului Acreditare ERASMUS+ 2020-1-RO01-

KA120-VET-095314 Proiect 2021-1-RO01-KA121-

VET-000006325   – Decizia 34/18.02.2022 

• Comisia privind desemnarea profesorilor însoțitori la 

Acreditare ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA120-VET-

095314 Proiect 2021-1-RO01-KA121-VET-000006325 – 

Decizia 80/08.04.2022 

• Comisia privind desemnare persoanelor responsabile cu 

organizarea și monitorizarea Banchetelor școlare anul 

2022 – Decizia 97/02.05.2022 



• Comisia responsabilă cu Bursa de valori educaționale 

2022 în cadrul săptămânii de excelență pentru elevi – 

Decizia 98/02.05.2022 

• Comisia privind modificarea Comisiei pentru susținerea 

atestatului de competențe pentru absolvenții claselor cu 

studiu intensiv/bilingv al unei limbi străine – Decizia 

102/12.05.2022 

• Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale sesiunea 2022 – Decizia 

103/12.05.2022 

• Modificare Comisiei pentru Examenul de certificare  a 

competențelor profesionale, nivel 4 – Decizia 

105/12.05.2022 

• Comisia de susținere a examenului de situații neîncheiate, 

clasele terminale an școlar 2021-2022 – Decizia 

109/27.05.2022 

• Comisia privind lista îndrumătorilor de proiect și 

desemnarea atribuțiilor comisiei metodice de specialitate 

pentru examenul de certificare de calificare profesională, 

nivel 4 an școlar 2021-2022 – Decizia 112/27.05.2022 

• Comisia de admitere în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani pentru anul școlar 2022-2023 – Decizia 

122/17.06.2022 

• Comisia de înscriere a elevilor in clasa a IX-a învățământ 

liceal de stat, anul școlar 2022-2023 – Decizia 

123/17.06.2022 

• Comisia pentru Examenul de certificare a competențelor 

profesionale , nivel 3 – Decizia 124/17.06.2022 



• Modificarea Comisiei de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 

2022-2023 – Decizia 125/21.06.2022 

• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

126/21.06.2022 

• Constituirea Comisiei de susținere a situaților neîncheiate, 

clasele a IX-a – a XI-a, a XII-a Seral, învățământ 

profesional an școlar 2021-2022 – Decizia 209/05.07.2022 

• Desemnarea responsabililor cu gestionarea site-ului 

Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul 

Ploiești – Decizia 210/05.07.2022 

• Modificarea Comisiei de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 

2022-2023 – Decizia 211/05.07.2022 

• Desemnarea persoanei care va monitorizarea validitatea 

cererilor de decontare a transportului elevilor școlarizați în 

unitatea de învățământ – Decizia 212/05.07.2022 

• Completarea Comisiei de susținere a examenelor de 

corigență, clasele a IX-a – a XI-a, a XII-a Seral, 

învățământ profesional an școlar 2021-2022 – Decizia 

213/05.07.2022 

• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

214/07.07.2022 

• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

215/12.07.2022 

• Desemnarea responsabililor cu înființarea și gestionarea 

paginii oficiale de Facebook a Colegiului Economic 

„Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești – Decizia 

216/18.07.2022 



• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

217/20.07.2022 

• Constituirea Comisiei privind examenele de diferențe 

pentru clasa a XI-a seral, an școlar 2022-2023 – Decizia 

218/20.07.2022 

• Constituirea Comisiei privind examenele de diferențe 

pentru învățământul liceal, zi, sesiunea august – 

septembrie 2022 – Decizia 219/20.07.2022 

• Modificarea Comisiei de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 

2022-2023 – Decizia 220/20.07.2022 

• Constituirea Comisiilor de recepție produse / lucrări / 

servicii – Decizia 221/20.07.2022 

• Desemnarea gestionarului la nivelul unității de învățământ 

– Decizia 223/20.07.2022 

• Modificarea Comisiei de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 

2022-2023 – Decizia 224/01.08.2022 

• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

226/03.08.2022 

• Desemnarea persoanei cu atribuții de director – Decizia 

227/03.08.2022 

• Încetarea atribuțiilor de responsabil cu gestionarea site-

ului Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul 

Ploiești – Decizia 228/03.08.2022 

• Constituirea Comisiei de admitere pentru învățământul 

seral, an școlar 2022-2023 – Decizia 231/26.08.2022 

• Constituirea Consiliului Profesional pentru anul școlar 

2022-2023 – Decizia 378/01.09.2022 



• Desemnarea secretarului Consiliului Profesoral – Decizia 

379/01.09.2022 

• Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație – 

Decizia 380/01.09.2022 

• Desemnarea responsabilului Comisiei metodice a 

diriginților și co-diriginților pentru anul școlar 2022-2023 

– Decizia 381/01.09.2022 

 

Conform HCA nr. 5/ 19.01.2022, art. 7,  directorul adjunct prof. 

Simona Lupu, numita începând cu 17.01.2022, preia 

responsabilitățile fostului director adjunct, prof. Iuliana 

Nicolae. 


