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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

 

                                                         HOTĂRÂREA  NR.  7/27.01.2017 

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

27.01.2017,       

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 Proiectului Planului de încadrare a personalului didactic pentru anul şcolar                

2017-2018; 

Art. 2. Aprobarea  solicitării de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, 

pentru anul şcolar 2017-2018 la nivelul Colegiului Național "Dinicu Golescu"; 

- Se aprobă cererea nr 232/17.01.2017 prin care prof. Scărlătescu Roxana solicită întregirea 

normei didactice începând cu 1 septembrie 2017. (conform Ordinului  5739/14.11.2016 

,art.24 , alin 1) 

- Se aprobă cererea nr 465/26.01.2017 prin care prof. Dorcioman Maria-Magdalena solicită 

întregirea normei didactice începând cu1 septembrie 2017 (conform Ordinului  

5739/14.11.2016 ,art.24 , alin 1) 

Art. 3. Se aprobă menținerea în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste 

vârsta de pensionare, în anul școlar 2017-2018 la nivelul Colegiului Național "Dinicu Golescu"; 

- Se aprobă cererea  nr 349/20.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Călinescu Ion (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare ) 
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- Se aprobă cererea  nr 412/25.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Tudosie Stefan (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare). 

- Se aprobă cererea  nr 440/25.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Oarga Cornel (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare ). 

- Se aprobă cererea  nr 430/25.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Olteanu Gabriela (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare ) 

- Se aprobă cererea  nr 427/25.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Vintilă Marcel (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare). 

- Se aprobă cererea  nr 439/25.01.2017 privind mentinerea in activitate ca titular a domnului 

prof. Zăbava Pavel (conform art.262  din legea nr 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare ). 

 

Art. 4. Aprobarea referatului nr. 418/25.01.2017 privind aprobarea de a realiza şi utiliza veni-

turi proprii din activităţi specifice în anul financiar 2017, conform Legii1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 

Art. 5. Aprobarea calificativelor acordate personalului nedidactic pentru anul 2016 , toţi având 

calificativul foarte bine. 

 

Art. 6. Aprobarea  concediului de odihnă pe anul 2017 pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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