
 

 

    Nr. 4/21.10.2022    

 

 

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

21.10.2022 

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; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Hot.nr 28 Se aprobă tematica si graficul sedinţelor Consiliului de Administraţie 

 

Hot.nr 29 Se aprobă Raportul privind starea şi calitatea învăţământului, pentru anul şcolar 2021-

2022, semestrul al II-lea. 

 

Hot.nr 30  Se aprobă desemnarea coodonatorului proiectului „Recycling Makes The World So 

Round” din cadrul programului Erasmus +. 

 

Hot.nr 31. Se aprobă echipa de implementare a proiectului „Recycling Makes The World So 

Round” din cadrul programului Erasmus +. 

 

Hot.nr 32. Se aprobă analizarea cererilor nr. 4746/11.10.2022 şi 4747/11.10.2022 ale d-lui profesor 

S.A.  

 În urma analizării documentelor membrii C.A în unanimitate aprobă 6 ore pentru prof. S.A. 

după cum urmează: 2ore/săptămână ed.fizică clasa a –VII-a; 2ore/săptămână baschet gimnaziu 

băieţi (PER); 2ore/săptămână baschet gimnaziu fete (PER).                      

 

Hot.nr 33  Se aprobă cererea nr. 4685/04.10.2022 prin care prof P.P. solicita motivarea în scris în 

termen legal a criteriilor care au stat la baza amânării raspunsului cererii nr. 3814/01.09.2022. 

Membrii C.A. se pun de acord că raspunsul la cererea 3814/01.09.2022. a fost amânată până când 

a a avut loc consultarea cu ISJ Argeş prin dl. prof. S.A. 

  

Hot.nr34 Se aprobă cererea nr. 4748/11.10.2022 prin care M.A. mama elevului M.S. solicită 

transferul fiului său de la Şc. Gimn. „Mihai Tican Rumano” Berevoieşti la C.N. „Dinicu Golescu” 

în clasa a VII-a cu condiţia promovării testului la matematică şi informatică cf. Art. 69 din ROF 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  
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(12.11.2021). 

Hot.nr.35Se aprobă cererea nr. 4855/20.10.2022 prin care C.R. tatăl elevei C.I. solicită transferul 

fiicei sale de la Şc. Gim. Valea mare Pravăţ la C.N. „Dinicu Golescu” în clasa a VII-a cu condiţia 

promovării testului la matematică şi informatică cf. Art. 69 din ROF (12.11.2021). 

  

Hot.nr.36   Se aprobă cererea nr. 4793/17.10.2022 prin care R.A. mama elevului R.C. solicită 

transferul fiului său de la Şc. Gim. „Nanu Muscel” la C.N. „Dinicu Golescu” în clasa a VI-a cu 

condiţia promovării testului la matematică şi informatică cf. Art. 69 din ROF (12.11.2021). 

 

Hot.nr. 37 Se aprobă cererea nr. 4788/14.10.2022 prin care C.A. mama elevului C.M. solicită 

transferul fiului său de la Şc. Gim. „Theodor Aman” la C.N. „Dinicu Golescu” în clasa a V-a cu 

condiţia promovării testului la limba română şi matematică. 

Ca urmare a aprobării cererilor de transfer membrii CA hotărăsc ca testarea să aibă loc în data de 

27.10.2022 şi aprobă în unanimitate componenţa comisiilor de evaluare si contestaţii. 

 

Hot.nr 38 Nu se aprobă cererea nr. 4837/19.10.2022 prin care P.A. tatăl elevului P.A. solicită 

transferul de la clasa a-IX-a A profil matematică – informatică la clasa a-IX-a D profil ştiinţele 

naturii cf. Art.141(a) ROFUIP-2022- nu este îndeplinit criteriul privind media de admitere. 

 

Hot.nr 39 Nu se aprobă cererea nr. 4911/21.10.2022 prin care D.M. mama elevei D.M.T. solicită 

transferul fiicei salede la Lic. Teoretic „Dan Barbilian” clasa a-IX-a profil ştiinţele naturii la C. N. 

„Dinicu Golescu” clasa a-IX-a matematică-informatică cf. Art. 144(3) ROFUIP – 2022- acest gen 

de transfer se efectuează, de regulă, în vacanţa de vară. 

  

Hot.nr 40 Nu se aprobă cererea nr. 4770/13.10.2022 prin care P.M tatăl elevului P.M.S.solicită 

transferul fiului său  de la Colegiul Tehnic clasa a-IX-a profil protecţia mediului la C. N. „Dinicu 

Golescu” clasa a-IX-a profil filologie cf. Art. 144(3) ROFUIP – 2022- acest gen de transfer se 

efectuează, de regulă, în vacanţa de vară. 

  

Hot.nr 41 Nu se aprobă cererea nr. 4847/19.10.2022 prin care eleva F.M. solicită transferul de la 

clasa a-IX-a C profil matematică-informatică la clasa a- IX-a F profil filologie  Art. 144(3) ROFUIP 

– 2022- acest gen de transfer se efectuează, de regulă, în vacanţa de vară. 

  

Hot.nr 42 Nu se aprobă cerere nr. 4846/19.10.2022 prin care M.D. tatăl elevei M.S. solicită 

transferul fiicei sale de la clasa a-X-a profil matematică – informatică, la clasa a-X-a C profil 

ştiinţele naturii,  

cf. Art. 144(3) ROFUIP – 2022- acest gen de transfer se efectuează, de regulă, în vacanţa de vară. 

 

Hot.nr 43 Nu se aprobă cererea nr. 4859/20.10.2022 prin care U.S. mama elevului P.A.S. solicită  

transferul fiului său de la clasa a-X-a C la clasa a-X-a D profil ştiinţe sociale, cf. Art. 144(3) 

ROFUIP – 2022- acest gen de transfer se efectuează, de regulă, în vacanţa de vară. 

 

Hot.nr 44  Se aprobă şi se prezintă situaţia elevului C.S. clasa a-XII-a E care a revenit la şcoală din  

data de 17.10.2022. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație, 

Prof. dr. Maria Magdalena Dorcioman 



 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Prof. Simona Bădiţescu 


