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HOTĂRÂREA  NR.  17/22.08.2017 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”, întrunit în sedinta din 22.08.2017,     

   

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 Se aprobă cererea nr. 4285/23.06.2017 prin care Vorovenci Ionela Anca, părintele elevului Vorovenci 

Andrei Viorel solicită transferul fiului său de la Colegiul Național „Dinicu Golescu” , clasa a X a , specializarea 

științele naturii, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian” , specializarea filologie. 

 

Art.2 Se aprobă cererea nr. 4380/30.06.2017 prin care Vesa Mihaela mama elevului Manea Rareș George 

solicită transferul fiului ei de la Colegiul Național „Dinicu Golescu”, clasa a Xa, științele naturii, în vederea 

schimbării domiciliului în Germania și a reîntregirii familiei.  

 

Art.3 Se aprobă cererea nr 4457/03.07.2017 prin carec posedaru Estera Gabriela, mama elevului Posedaru 

Emanuel solicită transferul fiului său de la Colegiul  Național „Dinicu Golescu” , clasa a XII a, științele naturii, 

la Liceul Teoretic „Petru Cercel”, profil filologie. 

 

Art.4 Se aprobă cererea nr. 4213/20.06.2017, cu acordul ISJ Arges,  prin care Năstăsoiu Mihaela , părintele 

elevului Năstăsoiu Petru Valentin, solicită transferul fiului său de la Școala Gimnazială „C D Aricescu” la 

Colegiul Național „Dinicu Golescu” în clasa a VI a (media generală a elevului este 9,82). 

 

Art.5 Nu se aprobă cererea nr 5079/07.08.2017, prin care Panțuroiu Ionela, părinte al elevei Vizauer Alexandra 

solicită transferul fiicei sale de la Școala Gimnazială „C d Aricescu” la Colegiul Național „Dinicu Golescu” în 

clasa a VI a (media generală a elevei este 9,42). 
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Art.6 Nu se aprobă cererea prin care Moiceanu Daniela, părinte al elevei Olteanu Mălina Ioana, solicită 

transferul fiicei sale de la Școala Gimnazială „Sf. Iacob” la Colegiul Național „Dinicu Golescu” , în clasa a VI a 

deoarece în clasa solicitată nu există locuri disponibile.  

 

Art.7 Nu se aprobă cererea nr 4016/15.06.2017 prin care Bița Cristina Manuela, mama elevei Bița Beatrice 

solicită transferul fiicei sale de la Școala Gimnazială „Theodor Aman” la Colegiul Național „Dinicu Golescu”, 

clasa a VI a deoarece în clasa respectivă nu există locuri disponibile. 

 

Art.8. Nu se aprobă cererea nr 4283/23.06.2017 prin care Ripea Maria, părinte al elevului Ripea Mihail, solicită 

transferul de la Liceul cu Program Sportiv la Colegiul National „Dinicu Golescu” deoarece nu există locuri 

disponibile. 

 

Art.9. Nu se aprobă cererea nr 4024/15.06.2017 prin care Garciu Elena Daniela mama elevei Garciu Georgiana 

Alexandra solicită transferul de la Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” la Colegiul Național „Dinicu Golescu” 

deoarece nu există locuri disponibile. 

 

Art.10. Se aprobă cererea nr 4955/24.07.2017 prin care Al Massad Carmen Laura părinte al elevei Al Massad 

Fatima solicită înscrierea fiicei sale la Colegiul Național „Dinicu Golescu” ca urmare a stabilirii domiciliului în 

Câmpulung.  

 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 4236/21.06.2017 prin care Scheidbauer Petrina, mama elevei Scheidbauer Karina 

solicită transferul fiicei sale de la clasa a X aE la clasa a X a D.  

 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 4324/27.06.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

31 la 32)  prin care Darie Haralambie tatăl elevului Darie Iustin solicită transferul fiului de la clasa a X a E, 

știintele naturii, la clasa  a X a A matematică-informatică. 

 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 4758/10.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

33 la 34) prin care Andronic Simona, părintele elevului Buta Dan Gheorghe solicită transferul fiului său de la 

clasa a X a E, științele naturii la clasa a X a A , matematică informatică, în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”.  
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Art.14. Se aprobă cererea nr.4239/21.06.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

31 la 32) prin care Dună Elena Crizantema, părinte al elevei Dună Sara Teodora solicită transferul fiicei sale de 

la clasa X, protecția mediului, Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” la clasa a X, profil filologie la Colegiul 

Național „Dinicu Golescu”. 

 

Art.15. Se aprobă cererea nr 4954/24.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

31 la 32) prin care Al Massad Carmen Laura părinte al elevei Al Massad Amar solicită înscrierea fiului său la 

Colegiul Național „Dinicu Golescu” ca urmare a stabilirii domiciliului în Câmpulung.  

 

Art.16. Se aprobă cererea nr 5013/27.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

33 la 34) prin care Stefan Mihaela Cristina  părinte al elevei Stefan Patricia Maria Claudia solicită transferul 

fiicei sale de la clasa a XI D, științele naturii, în clasa a XI a , filologie, în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”.  

 

Art.17. Se aprobă cererea nr 5013/27.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

33 la 34) prin care Stefan Mihaela Cristina  părinte al elevei Stefan |Patricia Maria Claudia (media de transfer 

9,44) solicită transferul fiicei sale de la clasa a XI D, științele naturii, în clasa a XIa  F  , filologie, în cadrul 

Colegiului Național „Dinicu Golescu”.  

 

Art.18. Nu se aprobă cererea nr 4054/16.06.2017 prin care Samson Gheorghe Mirel  părinte al elevei Samson 

Maria Isabela (media 9,42) solicită transferul fiicei sale de la clasa a XI E, științele naturii, în clasa a XI F , 

filologie, în cadrul Colegiului Național „Dinicu Golescu” deoarece în clasa respectivă nu sunt locuri disponibile. 

 

Art.19. Se aprobă cererea nr 4059/16.06.2017  (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

32 la 33) prin care Stefănoiu Nicolae Eusebiu   părinte al elevei Stefănoiu Ana Maria solicită transferul fiicei sale 

de la clasa a XI E, științele naturii, în clasa a XI D, științele naturii, în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”. 

 

Art.20. Se aprobă cererea nr 4936/20.07.2017  (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

31 la 32) prin care Șerb Mihaela părinte al elevului Șerb Liviu Andrei solicită transferul fiului său de la clasa a 
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XI B, matematică-informatică , în clasa a XI A, matematică-informatică în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”. 

Art.21. Se aprobă cererea nr 4976/20.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

32 la 33) prin care Pop Diana părinte al elevului Pop Alexandru Ion solicită transferul fiului său de la clasa a XI 

B, matematică-informatică , în clasa a XI A, matematică-informatică în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”. 

 

Art.22. Se aprobă cererea nr 4531/05.07.2017 (cu avizul ISJ Arges de suplimentare a numărului de locuri de la 

32 la 33) prin care Bugheanu Gabriela părinte al elevului Bugheanu Ioan Vlad solicită transferul fiului său de la 

clasa a XI A, matematică-informatică , în clasa a XI E, științe ale naturii, în cadrul Colegiului Național „Dinicu 

Golescu”. 

 

Art.23. Ne aprobă cererea nr 5197/22.08.2017 prin care Petre Olga părinte al elevei  Ancu Erika solicită 

transferul fiicei sale de la clasa a XI E, știinte ale naturii, la  clasa a XI F, filologie, în cadrul Colegiului Național 

„Dinicu Golescu” deoarece  la clasa respectivă nu există locuri disponibile. 

 

Art.24. Ne aprobă cererea nr 4019/15.06.2017 prin care Sirboiu Nicolae  părinte al elevului   Sirboiu Robert  

solicită transferul fiului  de la clasa a XII B, matematică-informatică, la  clasa a XII F, filologie, în cadrul 

Colegiului Național „Dinicu Golescu” deoarece  la clasa respectivă nu există locuri disponibile. 

 

Art.25. Se aprobă cererea nr 5179/18.08.2017 prin care Oncescu Manuela, mama elevului Oncescu  Costin 

solicită Consiliului de Administrație începerea demersurilor către Consiliul Local al Municipiului Campulung, in 

vederea acordării unei burse de performanță pentru rezultatele  deosebite ale elevului la obținute la concursurile 

și olimpiadele școlare. 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

 

 

 Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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