
 

 

 

 

Nr. 9/19.01.2023 

 

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

19.01.2023. 

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. 63. Se aprobă PROIECTUL DE ÎNCADRARE pentru anul școlar 2023/2024. 

(modificari). 

Hot. nr. 64.  Se aprobă lista finala a opționalelor care vor fi organizate in anul școlar 

2023/2024. 

Hot. nr. 65.  Se aprobă cererea nr. 93/12.01.2023, prin care C P profesor titular de chimie la 

C.N. „Dinicu Golescu” solicită prelungirea până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza 

deciziei Curţii Costituţionale nr. 387/2018, în anul şcolar. 

. 

Hot. nr. 66.  Se aprobă cererea nr. 120/13.01.2023, prin care F C profesor titular pe catedra de 

limba germană la C.N. „Dinicu Golescu”, solicită completarea normei didactice cu ore de limba 

engleză, pentru anul şcolar 2023-2024. 

 

Hot. nr. 67.  Se aprobă cererea  prin care P L, profesor titular de biologie la patru unităţi şcolare, 

printre care se numără şi C.N. „Dinicu Golescu”, solicită întregirea normei la nivel de unitate 

cu până la 9 ore. 

                   

Hot. nr. 68.  Se aprobă cererea nr. 79/12.01.2023, prin care S P, profesor titular de chimie la 

C.N. „Dinicu Golescu” solicită întregirea normei didactice la nivel de I.S.J. 

 

Hot. nr. 69.   Se aprobă cererea nr. 31/09.01.2023, prin care P M profesor titular limba engleză 

la Şc. Gimnazială Bălileşti şi completarea normei didactice cu un număr de 4 ore de limba 

engleză la C.N. „Dinicu Golescu” solicită completarea normei didctice pe perioadă 

nederminată, începând cu 1 septembrie 2023 

 

Hot. nr. 70.  Se aprobă cererea nr 66/11.01.2023, prin care M D M, profesor titular de fizică-

chimie la Şc. Gimnazială „Nanu Muscel” solicită completarea normei didactice cu 6 ore de 

fizică(gimnaziu) la C.N. „Dinicu Golescu” 

 

Hot. nr. 71.Se aprobă cererea  87/12.01.2023 prin care F  Cprofesor titular pe catedra de 
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religie ortodoxă de la Colegiul Tehnic, solicită continuitatea pentru completarea normei 

didactice pe perioadă determinată, cu un număr de 7 ore, începând cu data de 1 septembrie 

2023. 

 

Hot. nr. 72. Se aprobă cererea nr. 75/12.01.2023 prin care D M profesor titular pe catedra de 

economie şi ed. antreprenorială de la Colegiul Tehnic Câmpulung, solicită continuitatea 

pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată, cu un număr de 5 

ore/săptămână, începând cu data de 1 septembrie 2023. 

 

Hot. nr. 73.  Se aprobă cererea nr. 52/10.01.2023, prin care B F profesor titular de fizică la 

Colegiul Tehnic Câmpulung solicită continuitatea pentru completarea normei didactice cu un 

număr de 9 ore de fizică la C.N. „Dinicu Golescu”. 

 

Hot. nr. 74. Se aprobă cererea nr. 55/11.01.2023, prin care P A, profesor titular de fizică - 

chimie la Şc. Gimnazială „Theodor Aman” şi Şc. Gimnazială Nr. 1 Poenarii de Muscel, 

solicită completarea normei didactice cu 2 ore de fizică, la C.N. „Dinicu Golescu”. 

 

Hot. nr. 75.   Nu se aprobă cererea nr. 280/19.01.2023, prin care S A, profesor de educaţie 

fizică şi sport solicită continuitatea pe 6 ore de educaţie fizică la  C.N. „Dinicu Golescu”în anul 

şcolar 2023-2024 

 

Hot. nr. 76.  Se  aprobă concediilor de odihnă pe anul 2023 pentru personalul didactic auxiliar 

și nedidactic. 

 

Hot. nr.77.  Se aprobă calificativului final pentru personalul auxiliar și nedidactic. 

  

Hot. nr.78.  Se solutionează referatul nr 62/11.01.2023 și se majorează pretul de inchiriere de 

la 40 lei/mp la 60 lei/mp. 

 

Hot. nr.79. Se aprobă referatul nr 273/18.01.2023 continand temele pentru atestatul profesional 

la lb moderne. 

 

Hot. nr.80.Se aprobă referatul nr 274/18.01.2023 continand temele pentru atestatul  profesional 

la informatică. 

 

Hot. nr.81.  Se validează comisiile de angajare/contestații pentru angajare supraveghetor de 

noapte.  

  

Hot. nr.82. Se aprobă cerea nr 29/09.01.2023 privind transferul elevului PR de la Colegiul 

National Dinicu Golescu la Colegiul National Carol I  

 

Hot. nr.83.   Se aprobă cerea de transfer  prin care CS tatăl elevului CT solicită transferul 

acestuia de la Scoala Generală nr 195, Bucuresti la Colegiul National Dinicu Golescu, in clasa 

a VII-a.  

 

 

 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMAN 

 


