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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

                                                                  

                                                         HOTĂRÂREA  NR.  9/23.02.2017 

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

23.02.2017,       

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 Raportului scris privind starea şi calitatea învăţământului din 

Colegiul Naţional "Dinicu Golescu" în semestrul I al anului şcolar 2016-2017; 

Art. 2. Aprobarea Planului operaţional (PO) pentru semestrul al II-lea al anului şcolar  

2016-2017; 

Art. 3. Aprobarea Raportului scris privind activităţile educative şi extracurriculare 

organizate şi desfăşurate în semestrul I, anul şcolar 2016-2017; 

Art.4. Aprobarea Raportului scris privind activitatea catedrelor/comisiilor metodice pe 

semestrul I al anului şcolar 2016-2017; 
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Art.5. Aprobarea Raportului scris privind situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I şi a 

Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea acestora pe semestrul al II-lea an şcolar 2016-2017; 

Art.6. Aprobarea Raportului scris privind situaţia absenţelor şcolare la sfârşitul 

semestrului I şi a Planului de măsuri pentru diminuarea acestora pe semestrul al II-lea an 

şcolar 2016-2017; 

Art.7. Aprobarea Proiectelor inţiate şi organizate de CN "Dinicu Golescu" incluse în 

Calendarul activităţilor educative extraşcolare judeţene în semestrul al II-lea, an şcolar 

2016-2017; 

- "Micul informatician", domeniul tehnico-ştiinţific,12 mai 2017, responsabil prof. Diana 

DUMITRAŞCU; 

- "Vreau să fiu medic: uman sau veterinar?", domeniul educaţie pentru mediu şi sănătate, 

17 mai 2017, responsabil prof. Maria OLTEANU; 

- "Idee, plan, acţiune", domeniul tehnico-ştiinţific, 9 iunie 2017, responsabil prof. Maria-

Magdalena DORCIOMAN; 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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