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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

 

HOTĂRÂREA  NR.4/18.10.2016                                                          

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

18.10.2016                                                          

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 orarului la Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" şi a orarului C.S.S. 

„Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2015-2016;  

Art.2. Aprobarea Programului de desfăşurare a orelor de consiliere elevi/consiliere 

părinţi pentru anul şcolar 2016-2017;  

Art.3. Aprobarea Graficului  profesorilor de serviciu din cadrul Colegiului Naţional 

"Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017;  

Art.4. Aprobarea Programului de funcţionare a laboratoarelor de fizică, chimie, 

biologie, informatică, fonic şi cabinet (lb. moderne), sală de sport pentru anul şcolar 2016-

2017;  
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Art.5. Aprobarea Graficului de asistenţe la ore pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.6. Aprobarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial al Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" pentru 

anul şcolar    2016-2017; 

Art.8 Aprobarea Graficului unic de monitorizare şi control managerial din Colegiul 

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

Art.9. Aprobarea Consilierului etic în cadrul Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" pentru 

anul şcolar 2016-2017; 

Art.10. Aprobarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivelul Colegiului 

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

Art.11. Aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Calităţii (CEAC) 

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

Art.12. Aprobarea Comisiei consilierilor educativi (diriginţilor) din Colegiul Naţional 

"Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.13. Aprobarea comisiilor de lucru cu caracter permanent sau cu caracter ocazional 

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

Art.14. Aprobarea echipei de coordonare şi calendarul de derulare a Programului 

naţional "Şcoala altfel" din Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.15. Aprobarea Raportului privind starea şi calitatea învăţământului din Colegiului 

Naţional "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar.2015-2016;  

Art.16. Aprobarea Planului de dezvoltare instituţională (PDI) al Colegiului Naţional 

"Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2021; 

Art.17. Aprobarea Planului Managerial (PM) al Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" 

pentru anul şcolar         2016-2017;  
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Art.18. Aprobarea Planului Operaţional (PO) al Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" 

pentru anul şcolar          2016-2017;  

Art.19. Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) al Colegiului Naţional 

"Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017;  

Art.20. Aprobarea Organigramei Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" pentru anul 

şcolar 2016-2017;  

Art.21. Aprobarea Raportului  anual de evaluare internă (RAEI) al Colegiului National 

"Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2015-2016;  

Art.22. Aprobarea cererilor/dosarelor de înscriere pentru obţinerea gradelor didactice 

conform aprobării Consiliului Profesoral din 14.10.2016; 

Art.23. Aprobarea orelor efectuate ca "plata cu ora" (PCO) din Planul de învăţământ 

de cadrele didactice din Colegiului Naţional "Dinicu Golescu" pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.24 Aprobarea indemnizaţiei de conducere a directorului/directorului  adjunct 

conform Legii   nr. 63/2011 şi OMECTS nr. 6370/2012 pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.25. Aprobarea fişei postului directorului adjunct pentru anul şcolar 2016-2017; 

Art.26. Aprobarea fişei de autoevaluare a directorului adjunct pentru anul şcolar  2016-

2017; 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 

 

 

mailto:cndgolescu@yahoo.com

