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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

AL COLEGIULUI NAŢIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG 

                                                              

HOTĂRÂREA  NR.1/05.09.2017 

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

din 05.09.2017.                                                       

 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  comisiei de elaborare şi redactare a orarului şcolii pentru anul şcolar 

2016-2017; 

Președinte: Prof. Dr.  Petre Parghel 

Membru Prof. Florin Georgescu 

Membru Prof. Marius Stoica 

Membru Prof. Adriana Bădescu 

 

Art. 2 Aprobarea cererilor pentru desemnarea consilierilor educativi (diriginţi) pentru 

clasa a V-a şi clasele a IX- în anul şcolar 2017-2018; 

- Se aprobă cererea nr 5362/01.09.2017 prof. Scărlătescu Roxana diriginte la clasa a V a 

- Se aprobă cererea nr5269/28.08.2017 prof. Iacobescu Camelia diriginte la clasa a IX a A 

- Se aprobă cererea nr 4739/07.07.2016 prof. Badescu Adriana diriginte la clasa a IX a B 

- Se aprobă cererea nr 5361/01.09.2017 prof. Heroiu Bogdan  diriginte la clasa a IX a C 

- Se aprobă cererea nr 5104/10.08.2017 prof. Oncescu Manuela diriginte la clasa a IX a D 

- Se aprobă cererea nr 5558/01.09.2017 prof. Vintilă Marcel diriginte la clasa a IX a E 

- Se aprobă cererea nr 5038/31.07.2017 prof. Beldugan Adelina  diriginte la clasa a IX a F 

- Nu se aproba cererea nr. 5096/09.08.2017 prin care prof.  Calinescu Ion solicită 

dirigenție deoarece nu există clase disponibile. 

- Nu se aproba cererea nr. 5360/01.09.2017 prin care prof.  Bulea Cornel  solicită 

dirigenție deoarece nu există clase disponibile. 
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- Nu se aproba cererea nr. 4888/18.07.2017 prin care prof. Lovin Anca solicită dirigenție 

deoarece nu există clase disponibile. 

 

Art.3 Se aprobă cererea nr 5405/04.09.2017 prin care  Nicolaescu Iulian, în calitate de 

responsabil al comisiei metodice de educație fizică solicită ore de pregătire pentru 

următoarele echipe reprezentative: 

Volei masculin -liceu  2 ore (prof. Petre Parghel) 

Volei feminin – liceu  2 ore (prof. Petre Parghel) 

Baschet masculin – liceu 2 ore (prof. Iulian Nicolaescu) 

Baschet feminin – liceu 2 ore (prof. Iulian Nicolaescu) 

Volei masculin – gimnaziu 2 ore (prof. Viorel Caramelea)  

Fotbal masculin – liceu 2 ore (prof. Cristinel Crețu) 

 

Art. 4 Aprobarea repartizarii elevilor din Republica Moldova  în anul şcolar 2016-2017; 

- Alexandrov Elena la clasa a IX a B, matematica-informatică 

- Bădărău Nicolae la clasa a IX a E, ştiinţe ale naturii 

- Ciobanu Stela la clasa a IX a F, filologie 

- Ciocanu Dana Maria la clasa a IX a F, filologie 

- Coiușneanu Maxim la clasa a IX a D, ştiinţe ale naturii 

- Picălău Dumitru la clasa a IX a  C, matematica-informatică 

- Pronicev Vera la clasa a IX a A, matematica-informatică 

- Răilean Dan la clasa a IX a B, matematica-informatică 

- Rusu Adrian la clasa a IX a D, ştiinţe ale naturii 

- Tarna Adrian la clasa a IX a C , ştiinţe ale naturii 

- Volovschi Valeriu la clasa a IX a A, ştiinţe ale naturii 

 

Art.5 Se aprobă cererea nr 4097/19.06.2017, prin care  Roșioru Viorel, părinte al elevei 

Roșioru Otilia solicită transferul fiicei sale de la clasa X a, științele naturii, Colegiul Național 

„Dinicu Golescu”, la Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești, bilingv, datorită schimbării 

domiciliului.  

 

Art.6 Se aprobă cererea nr 5318/30.08.2017, prin care  Tuță Costinela, mama elevei Tuță 

Alina Elena solicită transferul fiicei sale de la clasa a X a D, științele naturii, Colegiul 

Național „Dinicu Golescu”, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, filologie. 

 

Art.7 Se aprobă cererea nr 5319/30.08.2017, prin care  Tuță Costinela, mama elevei Tuță 

Roxana Andreea solicită transferul fiicei sale de la clasa a X a D, științele naturii, Colegiul 

Național „Dinicu Golescu”, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, filologie. 
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Art.8 Se aprobă cererea nr 5337/31.08.2017, prin care  Florea Gabriela, mama elevului  

Florea Răzvan Valentin solicită transferul fiului său  de la clasa a XII a, matematică-

informatică  Colegiul Național „Dinicu Golescu”, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, 

filologie. 

 

Art.9 Se aprobă cererea nr 5402/04.09.2017, prin care  Chira Ramona, mama elevului Chira 

Alexandru Mihail solicită transferul de la clasa X a, filologie, Colegiul Național „Dinicu 

Golescu”, la Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești, filologie, datorită schimbării 

domiciliului.  

 

Art.10 Nu  se aprobă cererea nr 5365/01.09.2017, prin care  Chirănescu Voican Larisa , 

mama elevului Chirănescu Voican David  solicită transferul fiului său  de la Colegiul Național 

„Carol I”  clasa X a, filologie la  Colegiul Național „Dinicu Golescu”, clasa X a, filologie 

deoarece media anuală generală a elevului este 7, 64 iar ultima medie a clasei este 8,81. 

(media generală a elevului fiind inferioară mediei clasei) .  In clasa solicitată nu exită locuri 

disponibile. 

 

Art.11 Nu  se aprobă cererea nr 5403/04.09.2017, prin care  Stănescu Paula , mama elevei 

Stănescu Elena Daniela  solicită transferul fiului său  de la Colegiul Național „Carol I”  clasa 

X a, filologie la  Colegiul Național „Dinicu Golescu”, clasa X a, filologie deoarece media 

anuală generală a elevului este 7, 64 iar ultima medie a clasei este 8,81. (media generală a 

elevului fiind inferioară mediei clasei) .  In clasa solicitată nu exită locuri disponibile. 

 

Art.12 Nu  se aprobă cererea nr 5317/30.08.2017, prin care  Neaga Adrian , mama elevului 

Rosu Serban Andrei  solicită transferul fiului său  de la clasa a IX a E, știintele naturii, la clasa 

a IX a B, matematică-informatică, în cadrul Colegiului Național „Dinicu Golescu” deoarece 

media de admitere  a elevului este 8,60 inferioară celei de la clasa solicitată (9,20). 

 

Art.13 Nu  se aprobă cererea nr 5340/31.08.2017, prin care  Paraschiv Flavia, mama elevului 

Paraschiv Vlad  solicită transferul fiului său  de la clasa a IX a C, matematică-informatică, la 

clasa a IX a A, matematică-informatică, în cadrul Colegiului Național „Dinicu Golescu” 

deoarece media de admitere  a elevului este 9,12 inferioară celei de la clasa solicitată (9,18). 

 

Preşedinte CA 

Prof.dr. Petre PARGHEL 

 

 

 Secretar CA, 

Prof. Simona BĂDIŢESCU 
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