
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 10/11.03.2022 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Dinicu Golescu” întrunit în sedința din 

11.03. 2022. 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, conform art 94, al(2); 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar. 

In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de 

Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă procedura operațională privind organizarea concursului de angajare-Paznic I. Se 

stabileşte componenţa comisiei de evaluare, componenţa comisiei de contestaţii şi se propune ca 

pentru fiecare comisie să existe un membru supleant. Se prezintă condiţiile necesare pentru 

concursul de angajare Paznic I şi probele de concurs. 

 

Art. 2 Se aprobă referatul nr. 1214/09.03.2022, G.C., responsabil resurse umane, prin care încetează 

contractele de muncă pe perioada stării de alertă pentru bucătar (15.03.2022), informatician 

(31.03.2022) şi secretar (15.03.2022). Totodată, se propune, organizarea concursului pentru 

bucătar şi se solicită un post pentru supraveghetor de noapte şi un post pentru informatician 

(informaticianul va desfăşura activităţi legate de compartimentul secretariat). 

  

Art. 3 Se analizează adresa nr.2029/07.03.2022 privind conformitatea produselor oferite ca gustare 

elevilor din ciclul gimnazial de către CJ Argeş. 

 

Art. 4 Se aprobă referatul nr. 1236/09.03.2022, G.C., responsabil resurse umane, prin care se 

comunică aprobarea bugetului pentru partea de cheltuieli complementare, iar finanţarea de bază nu 

a fost aprobată. Se solicită măsuri pentru reducerea cheltuielilor pentru încălzire şi iluminat prin 

crearea unor circuite separate de distribuţie pentru cămin, sală de sport şi şcoală. Această investiţie 

va fi reflectată în bugetul anului următor. 

 

Art. 5 Se aprobă referatul nr. 1237/09.03.2022, ec. Z. E., contabil şef, prin care aduce la cunoştinţă 
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faptul că s-a depăşit bugetul şi există un deficit de 829.288 lei. Măsurile analizei situaţiei 

contextuale vor fi comunicate ISJ Argeş în raportarea semestrială. 

 

Art. 6 Se aprobă referatul nr. 910/16.02.2022, ec. Z. E., contabil șef, privind scoaterea din 

evidenţele contabile a Protocolului de predare-primirea documentației tehnice pentru obiectivul 

”Modernizarea , reabilitarea și recompartimentare interioară clădire internat”. 

 

Art. 7 Se aprobă referatul nr 1135/03.03.2022 , prof. S. A., privind acordarea burselor pentru 

semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022. 

 

Art. 8 Se aprobă componenţa Comisiei de organizare a simulării probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat, martie 2022. Componenţa comisiei pentru simularea evaluării naţionale la clasa a VIII-

a va fi stabilită în şedinţa următoare a Consiliului de Administraţie. 

 

Art. 9 Se aprobă referatul nr 1242/10.03.2022 privind decontarea navetei pentru luna feb.2022. 

 

Art. 10 Se aprobă programul de funcționare pentru semestrul al II lea an școlar 2021-2022 cu 

următoarea structură: schimbul I (7.40 – 14.20, cu 3 pauze de 10 minute şi 2 pauze de 5 minute) şi 

schimbul II (13.30 – 19.05, cu 3 pauze de 10 minute şi 2 pauze de 5 minute). 

 

Art. 11 Se analizează situaţia dosarelor elevilor care urmează cursuri în sistem hibrid şi se decide 

ca elevii P. A. şi G. B. (cu obligaţia de a prezenta documentaţia completă a dosarului conform 

Ordinului MEC 5447/2020, Art.I, 1 art.9, alin (4)) să continue în sistem hibrid.  

 

Art.12 Se spune analizei referatul nr.1290/11.03.2022 pentru realuarea activităţilor extraşcolare în 

afara orelor de curs. 

 

Art.13 Referitor la colaborarea cu A. C. S. T. M. se propune de comun acord încheierea unui 

contract de colaborare educaţională valabil până la data de 01.09.2022, cu posibilitatea renegocierii 

acestuia. 

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație, 

Prof. dr. M.M.D. 

 

 

Secretar, 

Prof. A.I. 

 

  


