
















 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 /12.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 12.04.2021 ; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă componența Comisiei pentru simularea județeană a Examenului de bacalaureat, astfel : 

              Președinte : dir. prof. Vlas Elena Claudia 

              Vicepreședinte : dir. adj. prof. Filip Adela 

              Membri : prof. Milea Monica 

                            prof. Bogdan Laura 

                            prof. Goiceanu Daniela 

              Secretar : informatician Constantin Alexandru 

              Asistenți și evaluatori : cf. Anexa nr. 1 

 

Art.2 Doamna director va emite decizii pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 /12.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 12.04.2021 ; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă suspendarea proiectului ROSE, precum și înaintarea unei adrese către forurile abilitate care să prezinte  

         motivele ce au stat la baza acestei decizii. 

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 /12.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 12.04.2021 ; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă programul cadrelor didactice în perioada 12 – 19 aprilie 2021, după cum urmează : în zilele în care au  

         ore la anii terminali cadrele didactice vor efectua de asemenea și alte activități cuprinse în fișa postului  ; în    

         celelalte zile, cadrele didactice vor opta pentru concediu de odihnă sau activitate în școală, conform programului  

         stabilit (în intervalul 8.00 – 16.00). În perioada simulării județene a examenului de bacalaureat (20, 21, 22 aprilie  

         2021), cadrele didactice vor fi în activitate.  

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 /16.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 16.04.2021 desfășurată pe 

grupul de WhatsApp; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă decizia de rechemare din concediu a cadrelor didactice care participă la probele din cadrul simulării  

         județene a Examenului Național de Bacalaureat – sesiunea aprilie 2021 (20, 21, 22 aprilie 2021) 

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 /16.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 16.04.2021 desfășurată pe 

grupul de WhatsApp; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă propunerea de revizuire a Codului de Etică de către Comisia de Etică până la data de 26.o4.2021. 

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 /16.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 16.04.2021 desfășurată pe 

grupul de WhatsApp; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă cererea de concediu a dnei contabil Alexandru Maria (nr. înregistrare 698/15.04.2021), precum și  

         cererea de concediu a dnei contabil-șef Mușat Izabel Luminița (nr. nregistrare 714/16.04.2021) doar după ce  

         rezolvă situația solicitată de instanță în dosarul cu nr.8120/118/2020 care are ca termen data de 26.04.2021. 

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 



 

 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 4 /16.04.2021 

 
Consiliul de administrație al Liceului Economic „Virgil Madgearu”, întrunit în ședința din 16.04.2021 desfășurată pe 

grupul de WhatsApp; 

În conformitate cu art.96 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale; OMEN nr 4619/ 2014 și 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, 

aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă referatul de necesitate nr. 660/13.04.2021 referitor la achiziționarea de materiale de birotică și papetărie  

         necesare desfășurării în bune condiții a simulării județene a Examenului de bacalaureat – aprilie 2021. 

          

         Se aprobă referatul de necesitate nr. 648/19.04.2021 referitor la achiziționarea de materiale de curățenie.  

 

Art.2  Serviciul contabilitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității de învățământ. 

 

 

    Președinte Consiliu de administrație,               Secretar, 

         Prof. Vlas Elena Claudia                  Prof. Constantinescu Irina 


