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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

 

HOTĂRÂREA  NR.1/06.09.2016                                                          

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional "Dinicu Golescu", întrunit în sedinta din . 

06.09.2016                                                          

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      În temeiul prevederilor "Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar", cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor "Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar". 

 

 

                                                          Hotărăşte: 

 

Art.1  Aprobarea secretarului Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional "Dinicu 

Golescu", pentru anul școlar 2016-2017; 

Art.2. Aprobarea  Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional "Dinicu Golescu", 

conform aprobării Consiliului Profesoral din 05.09.2016 pentru anul școlar 2016-2017; 
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Art. 3. Aprobarea  responsabilităților membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 

școlar 2016-2017; 

Art.4. Aprobarea graficului și tematicii și ședințelor Consiliului de Administraţie al C.N. 

"Dinicu Golescu" pentru anul școlar 2016-2017; 

Art. 5 Aprobarea  comisiei de elaborare şi redactare a orarului şcolii pentru anul şcolar 

2016-2017; 

Art. 6 Aprobarea cererilor pentru desemnarea consilierilor educativi (diriginţi) pentru 

clasa a V-a şi clasele a IX- în anul şcolar 2016-2017; 

- Se aprobă cererea nr 4257/30.06.2016 prof. Olteanu Maria diriginte la clasa a V a 

- Se aprobă cererea nr 5094/01.09.2016 prof. Tudosie Ştefan diriginte la clasa a IX a A 

- Se aprobă cererea nr 4798/11.08.2016 prof. Tatulea  Maria diriginte la clasa a IX a B 

- Se aprobă cererea nr5306/09.09.2016 prof. Dumitrascu Octavian diriginte la clasa a IX a C 

- Se aprobă cererea nr 5100/09.09.2016 prof. Baditescu Simona diriginte la clasa a IX a D 

- Se aprobă cererea nr 5175/05.09.2016 prof. Nicolaescu  Iulian diriginte la clasa a IX a E 

- Se aprobă cererea nr 4457/08.07.2016 prof. Vlădău Nicoleta  diriginte la clasa a IX a F 

- Nu se aproba cererea nr. 4778/09.08.2016 prof. Buţoiu Ludmila  diriginte la clasa a IX a 

 

Art.7. Aprobarea cererilor pentru orele de activităţi sportive sau pregătirea echipelor 

reprezentative ale colegiului şi ansamblu coral pentru anul şcolar 2016-2017; 

- Se aprobă cererea nr. 5162/09.08.2016 prin care se solicită  de către prof.Nicolaescu Iulian  

următoarele: volei masculin 2 ore şi volei feminin2 ore pentru Parghel Petre; baschet masculine 2 

ore şi baschet feminin2 ore pentru Nicolaescu Iulian  
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- Se aprobă cererea nr. 5178/05.09.2016 prin care solicită 1 oră or gimnaziu şi 1 oră cor liceu. 

Art. 8. Aprobarea repartizarii elevilor din Republica Moldova  în anul şcolar 2016-2017; 

- Ababii Catrin la clasa a IX a D ştiinţe ale naturii  

- Călin Renata la clasa a IX a D ştiinţe ale naturii  

- Coiţan Victor la clasa a IX a E  ştiinţe ale naturii  

- Pârnuţă Olga la clasa a IX a C matematica-informatică 

- Paraschiv Ionuţ la clasa a IXa A matematica-informatică 

- Răileanu Cătălin la clasa a IX a C matematica-informatică 

- Ţapu Daminan la clasa a IXa A matematica-informatică 

- Uţică Olga la clasa a IXa F filologie 

Art. 9.  Nu se aprobă cererea nr 5102 /01.09.2016 privind tranferul elevului Radu Ştefan 

Constantin de la Liceul Victor Slăvescu -Rucăr la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" deoarece 

nu există locuri disponibile. 

Art. 10.  Se aprobă cererea nr 5217/06.09.2016 privind tranferul elevei Bandoc Raluca 

Elena de la clasa a X a B la clasa a X a E. 

Art. 11.  Se aprobă cererea nr 4960/25.08.2016 privind tranferul elevului Marian Vasile 

Vlăduţ  din Spania  la clasa a IX a. 

Art.12. Se aprobă cererea nr 5219/06.09.2016 privind tranferul elevei Ciurea Silvia Stefania 

la Colegiul National Zinca Golescu. 

Art.13.  Se aprobă cererea nr 5218/06.09.2016 privind tranferul elevei Iosif Ramona la 

Liceul Teoretic Dan Barbilian. 

Art.14.  Se aprobă cererea nr 5228/06.09.2016 privind tranferul elevului Ivan Mihail 

Valentin  la Liceul Teoretic Dan Barbilian. 

Art.15.  Se aprobă cererea nr 5210/06.09.2016 privind tranferul elevului Racaru Arman 

Alexandru  la Colegiul National Cantemir Vodă – Bucureşti. 
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Art.16.  Se aprobă cererea nr 5078/31.08.2016 privind tranferul elevei Bara Florina 

Madalina  la Colegiul National Militar Tudor Vladimirescu – Craiova; 

 

Art.17.  Se aprobă cererea nr 4982/29.08.2016 privind tranferul elevului Ganciu Gennege 

Anchei , clasa a VIII de la  scoala Gimnazială Busteni la Colegiul National Dinicu Golescu. 

Art.18.   Nu se aprobă cererea nr 4965/25.08.2016 privind tranferul elevului  Răuţoiu Mario 

Andrei de la Scoala Gimnazială Sf Iacob la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu",clasa a VI a, 

deoarece nu există locuri libere. 

Art.18.  Se aprobă cererea nr 4981/29.08.2016 prin care  Cosac Gabriel  solicită incetarea 

contractului de muncă. 

Art.19.  Se aprobă cererea nr 5206 /06.09.2016 prin care Badea Mihai Adrian, salariat la 

Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" solicită promovarea din analist programator studii medii în 

analist programator cu studii superioare. 

 Art.20.  Aprobarea cererilor privind diminuarea normei didactice de la 18 ore la 16 ore in 

anul şcolar 2016-2017. 

- se aprobă cererea nr. 5105/01.05.2016 prof. Vasilescu Mihaela 

- se aprobă cererea nr. 4999/24.08.2016 prof. Olteanu Gabriela  

- se aprobă cererea nr. 5241/06.09.2016 prof. Ciortan Elena  

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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