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Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic,,Dinicu Golescu”, 

Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 /04.09.2019 
       Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic ,,Dinicu Golescu”, Bucureşti, sector 

1, întrunit în şedinţa din  04.09.2019. 

       În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Regulamentului Intern; 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. Membrii C.A. validează în unanimitate de voturi componența Consiliului de 

Administrație  al Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” pentru anul școlar 2019-2020 și 

coordonatorul de proiecte și programe.Președintele Consiliului de Administrație este d-na 

director RudnicMona-Aliss iar reprezentanții cadrelor didactice sunt: Geantă Iuliana, Nae 

Ofelia, Ușurelu Doina, Todea Georgeta, Udroiu Vasile.Coordonatorul de proiecte și 

programe esteTătaru Diana. 

Art.2. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi lista posturilor vacante și acordurile 

date: 

- Limba si literatura română: 2,91 ore rezervat cod post 2873 

- Fizică: 2,85 ore vacant, acord Petrescu Sorin, pensionar 

- Chimie: 8,43 ore cod post 2943 vacant neocupat 

- Istorie: 9,29 ore cod post 2947 

- Matematică: 5,31 ore 

- TIC: 7,32 ore vacant 

- Limba franceză: 16,72 ore rezervate CIC, Dobre Adriana 

- Limba engleză: 19,03 ore rezervate Niculescu Gabriela concediu sarcină și lăuzie, 

acord Dincă Stefania 

- Limba engleză: 4,00 ore acord PCO, Tipuriță Camelia 

- Rugby-educație fizică și sport, Pregătire sportivă de specialitate: 16,00 ore 

modificare post cu cod 2990, acord Borz Andrei 

- Educație fizică și sport, Pregătire sportivă de specialitate: 12,00 ore Club sportiv 

grupă avansați, cod post 3133 deoarece nu s-a ocupat se hotărăște angajare pe 

perioadă de 60 zile, urmată de organizare concurs ( solicitarea nr.5816/03.09.2019 

a d-lui Burcea Stelian la PCO începând cu data de 09.09.2919 

http://www.golescu.ctmr.ro/


- Transporturi/transporturi rutiere: 0,77 ore cod post 3141, acord Mironescu Loreta 

- Alimentație publică și turism/alimentatie publică: 18,00 ore cod post 3144 

- PIP alimentație publică și turism/turism: 10,62 ore cod post 3165 acord Ioniță 

Elena 

- PIP mecanică cu aviz ARR,  24,00 ore cod post 3174, acord Grigore Dumitru 

- Alimentație publică și turism/turism: 18,00 rezervat CIC Petrescu Viorela cod 

8922 

- Mecanică/mecanică: 3,77 ore vacante acord Giulescu I. 

- Electrotehnică,electromecanică/electrotehnică:  9,14 ore cod post 3136, acord 

Cosma Dragoș 6,40 ore 

- Electronică automatizări/electronică automatizări: 14,00 ore vacante,  acord 

Căiniceanu (Oncescu) Liliana   

Art.3.  Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5792/02.09.2019 a d-

nei Bran Cosmina Valentina privind detașarea în interesul învățământului în funcția de 

inspector școlar pentru proiecte educaționale în cadrul ISMB conform deciziei 

nr.2450/20.08.2019 a ISMB,detașare pentru perioada 01.09.2019-31.08.2020. 

Art.4. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi suspendarea CIM al d-nei Bran 

Cosmina Valentina pe perioada detașării în interesul învățământului în funcția de 

inspector școlar pentru proiecte educaționale în cadrul ISMB, pe prioada 01.09.2019-

31.08.2020. 

Art.5. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5780/02.09.2019 a d-

nei Niculescu Gabriela privind efectuarea concediului de sarcină și lăuzie în perioada 

01.09.2019- 31.10.2019. 

Art.6. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5812/03.09.2019 a d-

nei  Dobre Adriana privind suspendarea CIM în perioada 02.09.2019-14.08.2020. 

Art.7. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5826/03.09.2019 a d-

nei Sandu Georgeta privind acordarea sumei de 300 lei necesară obținerii autorizatiei 

sanitare de funcționare a cabinetului medical.Aprobarea se face cu condiția existenței 

sumelor disponobile. Referatul nu are viză contabil șef. 

Art.8. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 5777/02.09.2019 a d-

lui Avram Claudiu privind efectuarea a 51 copii xerox color /legitimații elevi.Referatul 

are viză contabil șef. 

Art.9. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 5816/03.09.2019 a d-

lui Burcea Sandu Stelian privind încadrarea –catedra educație fizică și sport.Se aprobă 

angajarea la nivelul unității pentru maxim 60 de zile, până la organizarea concursului. 

Art.10. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi următoarele solicitări de cazare: 

- Nr.5361/12.08.2019, Ivan Aurelian Nicu 

- Nr.5815/03.09.2019, Munteanu Dalin Alexandru 

- Nr.5845/04.09.2019, Zaharia Laura-Floricica 

- Nr.5781/02.09.2019, Tudorana Gabriel-Liviu 

- Nr.5776/02.09.2019, Stănciulescu Silviu 

- Nr.5742/30.08.2019, Bădici Marilena Amelia 

- Nr.5743/30.08.2019, Niculescu Cătălina Daniela 

- Nr.5744/30.08.2019, Dinu Manuela 

- Nr.5694/28.08.2019, Molochini Florentina Sofia 

- Nr.5693/28.08.2019, Mîțu Mihai 



- Nr.5320/06.08.2019, Dragomir George 

- Nr.5343/08.08.2019, Lupescu Mihai Marian  

Art.11. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 5755/30.08.2019 a 

d-nei Frățilă Florentina Ștefania, tutore eleva Frățilă Ionela Cătălina privind transferul 

elevei de la C.National ”Alexandru Vlahuță” la C.T.”Dinicu Golescu” clasa a X-a B. 

Aprobarea se face cu condiția susținerii și promovării examenelor de diferență. 

Art.12. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 5858/04.09.2019 a 

d-Tudor Florina Mihaela, părintele elevului Ezeanu Florin privind transferul elevului de 

la Liceul Tehnologic ”Barbu A.Știrbey” la C.T.”Dinicu Golescu” clasa a X-a B. 

Aprobarea se face cu condiția susținerii și promovării examenelor de diferență. 

Art.13. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5829/03.09.2019 a 

lui Midvighi Dan privind înscrierea în casa a XI-a B. 

Art.14. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5363/12.08.2019 a d-

lui Cristea Petre Daniel,părintele elevului Cristea Constantin Daniel, privind înscrierea 

elevului la clasa a XI-a C la C.T.”Dinicu Golescu”. Aprobarea se face cu condiția 

susținerii și promovării examenelor de diferență. 

Art.15. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5852/04.09.2019 a d-

nei Căldăraru Antonela, părintele elevuliui Căldăraru Rafael-Florentin privind înscrierea 

elevului în clasa a IX-a profesională, mecanic auto. 

Art.16. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5784/02.09.2019 a d-

nei Rujancu Mariana, părintele elevului Rujancu Eduard-Nicolae privind transferul 

elevului de la C.N.”Aurel Vlaicu” la C.T.”Dinicu Golescu”la clasa a X-a C. 

Art.17. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5824/03.09.2019 a d-

nei Sava Christi-Mihaela, părintele elevei Sava Janilla-Jasmin, privind transferul de la 

C.T.”Vintilă Brătianu” la C.T.”Dinicu Golescu” la clasa a XI-a C. Aprobarea se face cu 

condiția susținerii și promovării examenelor de diferență.   

Art.18. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5819/03.09.2019 a d-

nei Ștefan Monica, părintele elevului Bazan Costin Fisnik, privind transferul elevului de 

la C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Teoretic ”Ion Ghica”. 

Art.19. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5778/02.09.2019 a d-

nei Păun Angela, părintele elevei Păun Elena Cristina, privind transferul elevei de la 

C.T.”Dinicu Golescu” la C.T. ”Dimitrie Bolintineanu”. 

Art.20. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5749/30.08.2019 a d-

nei Dumitru Mariana, părintele elevului Oprea Marius Alberto, privind transferul elevului 

de la C.T.”Dinicu Golescu” la C.T. ”Mircea cel Bătrân”. 

Art.21. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5867/04.09.2019 a d-

nei Bălan Elena, părintele elevei Bălan Denisa , privind transferul elevului de la 

C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”. 

Art.22. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5868/04.09.2019 a 

lui  Dașoveanu Sani-Ionuț, privind transferul elevului  la  clasa a XII-a învățământ seral, 

C.T.”Dinicu Golescu”. 

Art.23. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5914/04.09.2019 a d-

lui Fojică Ionuț-Dan, părintele elevei Fojică Geanina Ștefania, privind reînscrierea elevei 

în clasa a X-a A, la C.T.”Dinicu Golescu”. 



Art.24. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5911/04.09.2019 a d-

nei Staicu Ecaterina, părintele elevului Staicu Marian Cristian, privind transferul elevului 

de la C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Tehnologic ”Dumitrescu Dumitru”. 

Art.25. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5869/04.09.2019 a d-

nei Brojbă Ica Mariana, părintele elevei Brojbă Mihaela Diana, privind transferul elevei 

de la C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”. 

Art.26. Membrii C.A. validează în unanimitate de voturi Comisiile de orar, corigențe, 

SN, diferențe și secretarul Consiliului de Administrație.  

 

 

 

 

 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


