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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

                                                                  

                                                         HOTĂRÂREA  NR. 8/03.02.2017 

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

03.02.2017,       

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 concediului de odihnă al personalul didactic pentru anul 2017; 

Art.2. Aprobarea/respingerea cererilor de transfer elevi la/de la/in cadrul  Colegiul Naţional 

"Dinicu Golescu", pentru semestrul al II-lea, an şcolar 2016-2017; 

 

Transferuri de la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" la alte unităţi şcolare 

- Se aprobă cererea nr.670/02.02.2017 de transfer a elevei Ceauşu Raluca Ioana de la Cole-

giul Naţional "Dinicu Golescu" la  Colegiul Tehnic Câmpulung; 

- Se aprobă cererea nr 194/16.01.2017  de transfer a elevei Cojanu Bianca de la Colegiul 

Naţional "Dinicu Golescu" la Colegiul Naţional Pedagogic Carol I; 

- Se aprobă cererea nr 707/03.02.2017 de transfer a elevei Smichişe Alexandra de la Colegiul 

Naţional "Dinicu Golescu" la Liceul Teoretic "Dan Barbilian"; 
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- Nu se aprobă cererea nr. 712/03.02.2017 de transfer a elevului Morel Mario de la Colegiul 

Naţional "Dinicu Golescu" la Liceul Teoretic "Dan Barbilian"  (conform art 155, alin3 din 

ROFUIP 2016); 

- Se aprobă cererea nr. 717/03.02.2017 de transfer a elevei Florescu Olivia  de la Colegiul 

Naţional "Dinicu Golescu" la Şcoala Gimnazială "Nanu Muscel"  (conform art 155, alin3 

din ROFUIP 2016); 

 

 

Transfer de la alte unităţi de învăţământ la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" 

- Se aprobă cererea nr. 459/26.01.2017, cu acordul ISJ Arges, de transfer a elevului Rusu 

Bogdan Florin de la Şcoala Gimnazială "Nanu Muscel" la Colegiul Naţional "Dinicu Go-

lescu"; 

- Se aprobă cererea nr. 226/17.01.2017, cu acordul ISJ Arges, de transfer a elevei Urdăture-

anu Beatricede la Şcoala Gimnazială "Sf. iacob" la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu"; 

- Se aprobă cererea nr. 674/02.02.2017, cu acordul ISJ Arges, de transfer a elevului Tonghi-

oiu Bogdan Florin de la Liceul Teoretic "Dan Barbilian" la Colegiul Naţional "Dinicu Go-

lescu" 

- Nu se  aprobă cererea nr. 689/02.02.2017 de transfer a elevului Neacşu Alin Gabriel de la 

Colegiul Tehnic Câmpulung la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" (conform art 155, alin3 

din ROFUIP 2016) ; 

- Se aprobă cererea nr. 695/02.02.2017, cu acordul ISJ Arges, de transfer a elevei Dincă 

Larisa de la Şcoala Gimnazială "Nanu Muscel" la Colegiul Naţional "Dinicu Golescu"; 

 

Transferuri în cadrul  Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" 

- Nu se  aprobă cererea nr. 422/25.01.2017 de transfer a elevului Grozav Valer de la clasa a 

IX a C la clasa a IX a A. (media elevului este inferioara ultimei medii din clasa solicitată) 

- Nu se  aprobă cererea nr. 295/03.02.2017 de transfer a elevului Vorovenci Andrei  de la 

clasa a IX a F la clasa a IX a E (conform art 155, alin3 din ROFUIP 2016); 

- Se  aprobă cererea nr. 422/25.01.2017 de transfer a elevului Bratu Claudiu Constantin de 

la clasa a IXa E la clasa a IX a C. 

- Se  aprobă cererea nr. 688/02.02.2017 de transfer a elevului Şălăvârtea Jan de la clasa a Xa 

C la clasa a X a D; 

- Nu se  aprobă cererea nr. 677/02.02.2017 de transfer a elevului Samson Maria Isabela   de 

la clasa a X a E la clasa a X a F(conform art 155, alin3 din ROFUIP 2016); 

mailto:cndgolescu@yahoo.com


 

 
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DINICU GOLESCU” 

Str. Negru Vodă, nr. 66, loc. Câmpulung, jud Arges 

tel/fax: 0248/510570 

email: cndgolescu@yahoo.com 
 

 
 

                                    
”Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește intr-însa” 

 Ferdinand I  
 

- Se  aprobă cererea nr. 590/30.01.2017, cu acordul ISJ Arges, de transfer a elevului Popescu 

Eduard Ionut  de la clasa a Xa B la clasa a X a A; 

- Nu se  aprobă cererea nr. 659/01.02.2017 de transfer a elevului Morel Mario de la clasa a 

XI A la profil umanist (conform art 155, alin3 din ROFUIP 2016); 

- Nu se  aprobă cererea nr. 668/02.02.2017 de transfer a elevului Răuţă Florina de la clasa a 

XI B la clasa a XI A(nu există locuri disponibile); 

- Nu se  aprobă cererea nr. 452/26.01.2017 de transfer a elevului Hapaina Liviu de la clasa 

a XI C la clasa a XI A(nu există locuri disponibile); 

- Nu se  aprobă cererea nr. 428/25.01.2017 de transfer a elevului Dragomir Razvan Adrian  

de la clasa a XI C la clasa a XI A(nu există locuri disponibile); 

- Nu se  aprobă cererea nr. 265/18.01.2017 de transfer a elevului Chivu George Alexandru 

de la clasa a XI A la clasa a XI G (conform art 155, alin3 din ROFUIP 2016); 

- Nu se  aprobă cererea nr. 699/25.01.2017 de transfer a elevei  Dia Roxana Ana Maria de la 

clasa a XI B la clasa a XI C(media elevei este inferioara ultimei medii din clasa solicitată); 

 

Art.3.  Aprobarea conditiilor specifice de ocupare a  catedrelor vacante de la Colegiul 

Naţional "Dinicu Golescu"  în cadrul etapelor  de mobilitate pentru personalul didactic de predare 

pentru anul şcolar 2017-2018: 

- inspecţie specială la clasă în profilul postului; 

- studii de lungă durată/master în specialitate; 

- cel puţin definitivat în specialitate; 

- portofoliul personal al candidatului; 

 

Art.4. Validarea situaţiei la învăţătură, frecvenţă şi purtare pentru semestrul I, an şcolar  2016-

2017; 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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