
Comisii de lucru, pe probleme 

 

 

• Consiliul de Administrație – Decizia 464/07.09.2022 

• Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității – Decizia 

465/07.09.2022 

• Comisia de elaborare a schemelor orare și orarul școlii – 

Decizia 466/07.09.2022 

• Comisia responsabililor de arii curriculare și ai 

segmentelor profesionale – Decizia 467/07.09.2022 

• Comisia metodică a diriginților și co – diriginților, anul 

școlar 2022-2023 – Decizia 468/07.09.2022 

• Subcomisia pentru Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea intelectualității – Decizia 

471/07.09.2022 

• Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera 

didactică – Decizia 473/07.09.2022 

• Comisia pentru consiliere și orientare pentru programe și 

proiecte educative, activități extrașcolare – Decizia 

474/07.09.2022 

• Comisia pentru monitorizare a acordării bursei 

profesionale – Decizia 477/07.09.2022 

• Comisia pentru acordarea sprijinului financiar „Bani de 

liceu” – Decizia 478/07.09.2022 

• Comisia pentru promovarea imaginii școlii – Decizia 

479/07.09.2022 



• Comisia pentru elaborarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare și Regulamentul intern al unității – Decizia 

480/07.09.2022 

• Comisia pentru elaborare P.A.S. – Decizia 481/07.09.2022 

• Comisia paritare – Decizia 482/07.09.2022 

• Echipa de realizare a planului de dezvoltare a sistemului 

de control intern managerial – Decizia 484/07.09.2022 

• Comisia pentru egalitatea de șanse și tratament între femei 

și bărbați – Decizia 485/07.09.2022 

• Comisia pentru achiziții și distribuire a manualelor – 

Decizia 487/07.09.2022 

• Comisia pentru Curriculum – Decizia 489/07.09.2022 

• Comisia de inventariere a elementelor de activ și de pasiv 

a instituției în vederea inventarierii anuale – Decizia 

494/07.09.2022 

• Comisia privind examenele de diferențe pentru 

învățământul liceal – Decizia 503/03.10.2022 

• Modificarea subcomisiilor la nivelul Comisiei pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea 

intelectualității și constituirea Grupului de acțiune anti-

bullying al unității de învățământ – Decizia 

516/19.10.2022 

• Modificarea Comisiei de înscriere și admitere învățământ 

liceal seral clasa a XI-a, sesiunea octombrie 2022 – 

Decizia 519/25.10.2022 

• Modificare atribuțiilor de membru al Comisiei pentru 

Curriculum – Decizia 522/31.10.2022 

• Modificarea subcomisiilor la nivelul Comisiei pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 



discriminării în mediul școlar și promovarea 

intelectualității și constituirea Grupului de acțiune anti-

bullying al unității de învățământ – Decizia 

524/03.11.2022 

• Completarea componenței Consiliului de Administrație al 

Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul 

Ploiești – Decizia 525/03.11.2022 

• Desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea și 

înregistrarea documentelor în Aplicația REGISTA – 

Decizia 527/10.11.2022 

• Constituirea Echipei de implementare a proiectului 

„Acreditare Erasmus +” – Decizia 528/16.11.2022 

• Comisia pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite 

de un angajat didactic-auxiliar – Decizia 529/16.11.2022 

• Adăugarea unui membru în Comisia pentru acordarea 

burselor școlare – Decizia 531/22.11.2022 

• Modificarea Comisiei pentru cercetarea abaterilor 

prezumate săvârșite de un angajat didactic-auxiliar – 

Decizia 532/05.12.2022 

• Pierderea calității de membru în Consiliul de 

Administrație al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, 

Municipiul Ploiești – Decizia 536/20.12.2022 

• Modificarea Subcomisiilor la nivelul Comisiei pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea 

intelectualității și constituirea Grupului de acțiune anti-

bullying al unității de învățământ cu un reprezentant al 

primarului orașului Ploiești – Decizia 537/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a 

concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 



vacante după începerea anului școlar 2022-2023 – Decizia 

539/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei de elaborare a subiectelor, a 

baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise la 

concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante după începutul anului școlar 2022-2023 – Decizia 

540/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei de rezolvare a contestațiilor la 

concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante după începutul anului școlar 2022-2023 – Decizia 

541/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei pentru Examenul de certificare a 

componențelor profesionale, nivel 3 – Decizia 

543/21.12.2022 

• Construire a Comisiei privind organizarea și desfășurarea 

transferurilor an școlar 2023-2024 – Decizia 

545/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei pentru Examenul de certificare a 

componențelor profesionale, nivel 4, sesiunea iunie 2023 

– Decizia 546/21.12.2022 

• Pierderea calității de membru în Consiliul de 

Administrație al Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, 

Municipiul Ploiești – Decizia 549/21.12.2022 

• Constituirea Comisiei de selecție a grupului țintă și 

Comisia de contestații din cadrul proiectului „Acreditare 

Erasmus +” 2022-1-RO01-KA121-VET-000054826 – 

Decizia 551/28.12.2022 

• Desemnarea responsabilului de mediu la nivelul unității de 

învățământ – Decizia 5/11.01.2023 



• Delegarea atribuțiilor de responsabil de mediu – Decizia 

6/19.01.2023 

• Înlocuirea responsabilului ariei curriculare „Om și 

societate” – Decizia 7/19.01.2023 

• Echipa de mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+ 

„Traditions of regions through the eye of pupils with the 

support of experts form practice (festival of traditions)” 

pentru perioada 27.01.2023-31.03.2023 – Decizia 

9/19.01.2023 

• Construirea Comisiei pentru organizarea olimpiadei la 

Limba și literatura română, Etapa locală – 28.01.2023 - 

29.01.2023 – Decizia 13/25.01.2023 

• Construirea Comisiei pentru organizarea olimpiadei la 

Limba engleză și Limba franceză, Etapa locală – 

26.01.2023 – Decizia 14/25.01.2023 

 


