
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 11/25.03.2022 

 

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

25.03. 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 referatul nr.1464/23.03.2022 propus de doamna G. C., responsabil resurse umane 

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” privind procedura operațională de organizare a concursului de 

angajare – bucătar, stabilirea condiţiilor specifice şi comisiile de concurs şi de contestaţii. Se 

stabileşte componenţa comisiei de evaluare şi componenţa comisiei de contestaţii. Se prezintă 

condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru concursul de bucatar. 

 

Art. 2 Se aprobă componenţa comisiei de evaluare şi a comisiei de contestaţii pentru concursul ce 

se va susţine în vederea ocupării postului de paznic la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”. 

 

Art.3 Se aprobă componenţa comisiei de organizare a simulării-evaluării naţionale pentru elevii 

clasei a VIII-a. 

 

Art.4 Se aprobă componenţa comisiei pentru evaluarea în vederea obţinerii atestatului profesional 

la informatică, sesiunea 2022. 

 

Art.5 Se aprobă componenţa comisiei pentru evaluarea în vederea obţinerii atestatului de 

competenţă lingvistică, limbi moderne, limba engleză şi limba franceză, sesiunea 2022. 

 

Art.6 Se aprobă Anexa la Graficul de asistenţe la ore pentru semestrul al II-lea, an şcolar 2021-

2022, perioada mai-iunie, CSS „Dinicu Golescu”. 

Art.7 Se aprobă accesul părinţilor copiilor ce aparţin CSS „Dinicu Golescu” cu autoturismele 
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proprii în curtea şcolii atunci când condiţiile meteo sunt nefavorabile, înainte şi după antrenamente, 

cu condiţia rulării în spaţiul curţii şcolii cu viteză redusă (5-10km/h), după terminarea orelor de 

curs a elevilor colegiului. 

 

Art.8 Se aprobă cererea 1477/24.03.2022 a doamnei prof. de educaţie plastică C. M. A. prin care 

solicită eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă că postul de Educaţie Plastică are o viabilitate 

de 4 ani. Această adeverinţă îi este necesară pentru înscrierea la examenul de Titularizare 2022. 

 

Art.9 Se aprobă cererea 1446/22.03.2022, prin care doamna prof. N. R., profesor titular la secţia 

volei a Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, solicită efectuarea a 8 ore suplimentare pe săptămână 

în regim plata cu ora din catedra domnului profesor S. A., director adjunct, profesor detaşat în 

interesul învăţământului începând cu data de 14.03.2022. 

 

Art.10 Se aprobă cererea nr.1416/22.03.2022, prin care domnul profesor S. A. de la Catedra de 

Educaţie fizică, solicită efectuarea a 2 ore suplimentare pe săptămână în regim plata cu ora. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație, 

Prof. dr. M. M. D. 

 

 

Secretar, 

Prof. A. I. 

 

  


