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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

 

HOTĂRÂREA  NR.2/09.09.2016                                                          

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

09.09.2016                                                          

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  rezultatelor şcolare obţinute la examenele de trecere de la o limbă modernă 

la altă limbă modernă, sesiunea septembrie 2016; 

Art.2 Aprobarea  rezultatelor obţinute în urma examenelor de diferenţă în vederea 

transferurilor  elevilor, sesiunea septembrie 2016; 

Art.3 Aprobarea  fişelor de evaluare (autoevaluare) stabilirea punctajului şi validarea 

calificativelor personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2015-2016; 

Art.4 Aprobarea  încadrării personalului didactic la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" şi 

la Clubul Sportiv Şcolar "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.5 Aprobarea  disciplinelor opţionale (CDS) pentru clasele a IX-a în anul şcolar 2016-

2017; 
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Art.6 Aprobarea  catedrelor/comisiilor metodice din cadrul Colegiului Naţional "Dinicu 

Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Art.7 Aprobarea  responsabililor catedrelor/comisiilor metodice din cadrul Colegiului 

Naţional "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.8.  Aprobarea  Coordonatorului de proiecte şi programe educative (consilier educativ) 

al CN "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art. 9.  Aprobarea programului de funcţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art. 10.  Aprobarea  cererilor pentru orele de activităţi sportive sau pregătirea echipelor 

reprezentative ale colegiului pentru anul şcolar 2016-2017; 

- Se aprobă cererea nr. 5317/09.09.2016 prin care prof. Tonghioiu Albero solicită pregătirea 

echipelor reprezentative astfel: handbal masculine 2 ore, handball feminin2 ore.  

- Se aprobă cererea nr. 5204/05.09.2016 prin care prof. Caramelea Viorel (CSS Dinicu Go-

lescu) solicită aprobarea a două ore suplimentare pentru pregătirea echipei de volei 

gimnaziu-băieţi 

Art.11. Aprobarea cererilor privind diminuarea normei didactice de la 18 ore la 16 ore 

- se aprobă cererea nr. 5306/09.09.2016 prof. Bulea Cornel 

- se aprobă cererea nr. 5321/09.09.2016 prof. Georgescu Dumitru 

Art.12. Aprobarea cererii nr. 5318/09.09.2016 privind transferul elevului Buta Dan Gheorghe de 

la clasa a IX a C la clasa a IX a F. 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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