
 

 

  

Nr.1/12.09.2022 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Dinicu Golescu” întrunit în sedința din 

12.09.2022. 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, conform art 94, al(2); 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar. 

In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de 

Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

 

Hot.nr.1 Se aprobă desemnarea secretarului C.A. conform Ordinului 5154/30.08.2021 art.12 alin.e, 

pentru anul școlar 2022-2023. Președintele Consiliului de Administrație prof dr.Maria-Magdalena 

Dorcioman, desemneză secretarul C.A. prof. Bădițescu Simona, an școlar 2022-2023. 

 

Hot.nr.2 Se aprobă încadrarea personalului didactic conform Ordinului 5154/30.08.2021 art.15  

alin. 10j. 

 

Hot.nr.3.  Se aprobă graficul profesorilor de serviciu și a responsabilităților profesorului de 

serviciu. 

 

Hot.nr.4. Se aprobă prezentarea referatului nr. 3932/08.09.2022 prividind stabilirea alocației de 

hrană,contumului regiei și cazării în internatul școlii. 

 

Hot.nr.5. Se aprobă Referatul nr 3931/08.09.2022 privind decontarea navetei pentru luna iulie 

2022. 

 

Hot.nr.6.  Se aprobă cererea nr 3827/01.09.2022 prin care B.M. solicită reducerea normei didactice 

de la 18 ore la 16 ore anul școlar 2022-2023. 

 

Hot.nr.7 Se aprobă cererea 3828/01.09.2022 prin care P.I. solicită reducerea normei didactice de 

la 18 ore la 16 ore anul școlar 2022Hot.2023. 

  

Hot.nr.8 Se aprobă cererea nr. 3930/08.09.2022 prin care prof. T.O. reprezentatnt al CSS Dinicu 

Golescu solicită pregătirea echipei de fotbal masculin gimnaziu prof. T.O. Hot.2 ore și echipa de 

fotbal masculin liceu prof. C.C. -2 ore. C.A. amână decizia pentru pregătirea echipei de volei 

masculin  prof. M.R. 
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Hot.nr. 9  Se aprobă cererea nr. 3983/12.09.2022 prin care elevul P.A.Ș. este inscris în clasa a X-

a C filieră teoretică specializarea științe ale naturii pe baza atestatului de echivalare  a studiilor 

efectuate în străinătate nr. 9358/29.08.2022 emis de I.S.J. Argeș.   

  

Hot. nr.10 .Nu se aprobă cererea nr. 3867/06.09.2022 prin care R.A. părinte al elevului R.C.M. 

solicită transferul de la Ș.G.”Nanu Muscel” la C.N. „Dinicu Golescu”-termenul a fost depășit. 

  

Hot.nr 11 Nu se aprobă cererea 2921/08.09.2022 prin care D.A. părinte al elevei D.N.G. solicită 

transferul la clasa a-X-a C –termenul a fost depășit. 

  

Hot.nr 12 Se aprobă cererea nr. 2636/24.06.2022 prin care B.M. părinte al elevei B.C. solicită 

transferul de la C.N. „Dinicu Golescu” la C.N. Pedagogic „Carol I” . 

 

Hot.nr 13 Se aprobă cererea nr. 3793/30.08.2022 prin care Ț.C. părinte al elevului Ț.A. solicită 

transferul de la C.N. „Dinicu Golescu” la C.N. Pedagogic „Carol I” . 

  

Hot.nr 14 Se aprobă cererea nr. 3865/05.09.2022 prin care B.M.M. mama elevului B.A.V. 

solicită transferul de la C.N. „Dinicu Golescu” la Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești. 

 

 Hot.nr 15 Se aprobă cererea nr. 3764/25.08.2022 prin care P.A.M. mama elevului P.Ș.N. solicită 

transferul de la C.N. „Dinicu Golescu” la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca. 

 

 Hot.nr 16 Se aprobă cererea nr. 3763/25.08.2022 prin care S.C. părinte al elevului S.A.S. solicită 

transferul de la C.N. „Dinicu Golescu” la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca. 

 

 Hot.nr 17 Se aprobă cererea nr. 3549/21.07.2022 prin care C.G. mama elevei C.N.B. clasa a IX a 

solicită retragerea fiicei sale din școală pe motivul plecării în străinătate. 

 

 Hot.nr 18 Se aprobă cererea nr. 3401/11.07.2022 prin care C.G. mama elevului C.R.D. clasa a 

XI-a F solicită fiului său din școală pe motivul plecării în străinătate. 

 

Hot.nr 19  Se amână cererea nr. 3814/01.09.2022 și se va analiza la următoarea ședință a C.A. 

 

Hot.nr 20 Se aprobă referatul nr.3963/09.09.2022 prin care catedra de limbi străine solicătă să 

funcționeze cu un număr redus de elevi. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație, 

Prof. dr. Maria Magdalena Dorcioman 

 

Secretar, 

Prof. Adina Ivan 

 

  

 


