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Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 / 13.12.2019 

 
       Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic ,,Dinicu Golescu”, Bucureşti, sector 

1, întrunit în şedinţa din 13.12. 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. discută și aprobă în unanimitate de voturi permanența pe perioada 

vacanței de iarnă conform graficilii nr.8366/06.12.2019. 

Art. 2. Membrii C.A.discută și aprobă în unanimitate de voturi cererile de CO ale 

personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru perioada 20.12.2019-12.01.2020 și 

pentru anul 2020,în conformitate cu centralizatorul: 

- grafic CO pentru perioada 20.12.2019-12.01.2020 cu nr.8574/13.12.2019 

- grafic CO pentru anul 2020 cu nr.8575/13.12.2019 

Art.3. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi următoarele condiții privind 

efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice: 

- pentru tura de dimineață (8,00-14,00) serviciul se face când profesorul are cel 

mult două ore de curs în ziua programată. 

- pentru tura de după-amiază (14,00-21,00) profesorul de serviciu poate avea în 

orar cel mult trei ore de curs. 

- serviciile vor fi efectuate astfel: din numărul total de servicii ce revine fiecărui 

cadru didactic, jumătate vor fi efectuate dimineață și 

      jumătate după-amiază.  

Art.4. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi centralizatorul cu 

nr.8573/13.12.2019 privind număr de servicii ce revin fiecărui cadru didactic 

în semestrul al II-lea în conformitate cu anul școlar 2019-2020. 

Art.5. Membrii C.A. discută și aprobă în unanimitate de voturi solicitările 

nr.8459/10.12.2019; nr.8489/11.12.2019 și nr.8510/12.12.2019 cu privire la decontatrea 

unor sume reprezentând cheltuieli corespondență părinți/elevi  întocmite de profesorii 

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


diriginți: Năstase Ioan ( 9FR), Tănase Claudia (13 seral), Mihalache george 

(11FR).Solicitările au viză contabil șef. 

Art. 6. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8515/12.12.2019 a d-

nei Stoica Eugenia privind decontarea abonamentului STB pe luna decembrie 2019. 

Există viză contabil șef. 

Art. 7. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8494/11.12.2019 a d-

lui Tudosă Emanuel privind decontare contravaloare tablă magnetică pentru sala 23. 

Există viză contabil șef. 

Art. 8. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările nr.8427/10.12.2019 și 

nr.8380/06.12.2019  ale d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind 

decontare cheltuieli în interesul școlii. Există viză contabil șef. 

Art. 9. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8326/04.12.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind decontare sumă contravaloarea ortezei de genunchi fixă mobilă 

a sportiviului Pichiu Sorin. Există viză contabil șef. 

Art.10. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările nr.8403/09.12.2019; 

nr.8450/10.12.2019; nr.8485/11.12.2019 și nr.8508/12.12.2019 privind decontare cazare 

și masă pe luna ianuarie 2020 pentru echipele de rugby U17,U19, U18 și U16, solicitări 

întocmite de antrenorii Roșoagă Ionel, Udroiu Vasile, Toncea Silviu, Borz Andrei. Există 

viză contabil șef. 

Art.11. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8512/12.12.2019 a d-

lui Udroiu Vasile privind achiziționare echipament sportiv.  

Există viză contabil șef. 

Art.12. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8576/13.12.2019 a d-

lui Rădoi Constantin privind încheiere act adițional la contractul pentru program 

informatic de legislație LEX pentru anul 2020. Există viză contabil șef. 

Art.13. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8572/13.12.2019 a d-

lui Rădoi Constantin privind încheiere act adițional la contractul de mentenanță IT pentru 

anul 2020. Există viză contabil șef. 

Art.14. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8481/11.12.2019 a d-

lui Zăinescu Marius privind încheiere act adițional pentru prelungirea contractului cu 

societatea ”Corporation Situații de Urgență” pentru perioada ianuarie-aprilie 2020. Există 

viză contabil șef. 

Art.15. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8409/09.12.2019 a d-

nei Parmac Rodica privind prelungirea contractului pentru asistență și actualizări a 

programului de contabilitate financiar pentru perioada ianuarie-aprilie 2020. Există viză 

contabil șef. 

Art.16. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8449/10.12.2019 a d-

lui Udroiu Vasile privind prelungirea prin act adițional a contractului privind servirea 

masei pentru un nr.aprox. de 20 elevi sportivi în zilele de sâmbătă și duminică în perioada 

ianuarie-aprilie 2020. Există viză contabil șef. 

Art.17. Membrii C.A. discută și aprobă în vederea fundamentării bugetului pentru anul 

2020/P.A.A.P. următoarele referate de necesitate: 

- nr.8461/10.12.2019 al d-nei  Dobre Marinela, comisia de achiziții, privind 

consultanță, formare profesională și rechizite 

- nr.8462/10.12.2019 al d-nei Tănase Caudia, responsabil catedra matematică, 

privind mijloace IT, consumabile, accesorii, cretă, markere și pixuri. 



- nr.8506/12.12.2019 al d-nei Minulescu Maria, responsabil catedra socio-umane 

privind achiziție calculatoare, accesorii și materiale didactice geografice.  

Art.18. Membrii C.A. discută și aprobă în vederea fundamentării bugetului pentru anul 

2020/P.A.A.P. următoarele referate de necesitate ale d-lui administrator de patrimoniu 

Ștefan Marian privind achiziția următoarelor servicii și produse: 

- nr.8577/13.12.2019 privind servicii de mentenanță sistem detecție și alarme 

incendiu 

- nr.8578/13.12.1019 privind servicii furnizare alimente  

- nr.8579/13.12.2019 privind servicii de întreținere și mentenanță accesare cantină 

- nr.8580/13.12.2019 privind servicii de mentenanță instalații electrice și sanitare 

- nr.8581/13.12.2019 privind servicii de curățenie generală 

- nr.8582/13.12.2019 privind servicii de curățenie 

- nr.8583/13.12.2019 privind servicii de reparare și întreținere a echpamentului de 

securitate-camere de supraveghere 

- nr.8587/13.12.2019 privind servicii de reparare și întreținere diverse, inclusiv 

tencuieli și zugrăveli 

- nr.8584/13.12.2019 privind servicii de instalare de utilaje și aparate de filtrare sau 

purificare a apei 

- nr.8585/13.12.2019 privind achiziționare perne, lenjerii și huse pentru saltele 

- nr.8586/13.12.2019 privind servicii de confecționare-furnizare mobilier 

- nr.8588/13.12.2019 privind servicii de consultare –instruire în domeniul SSM și 

PSI 

- nr.8589/13.12.2019 privind achiziție de utilaje de bucătărie 

- nr.8590/13.12.2019 privind achiziție de servicii de catering 

- nr.8591/13.12.2019 privind achiziția de lucrări de service și întreținere a 

instalației de încălzire și a celei de apă menajeră 

- nr.8592/13.12.2019 privind servicii administrative în învățământ pentru derulare 

program masă caldă gratuită 

- nr.8593/13.12.2019 privnd servicii de mentenanță și instalare aparate de aer 

condiționat   

Art.19. Membrii C.A. discută și aprobă în vederea fundamentării bugetului pentru anul 

2020/P.A.A.P. următoarele referate de necesitate ale d-lui Udroiu Vasile, responsabil al 

catedrei de rugby: 

- nr.8617/13.12.2019; nr.8616/13.12.2019; nr.8615/13.12.2019; 

nr.8614/13.12.2019; nr.8612/13.12.2019; nr.8611/13.12.2019; 

nr.8610/13.12.2019; nr.8613/13.12.2019 rivind achiziționarea următoarelor 

servicii: închiriere teren, ambulanță, servicii asigurare, asistentă și investigații 

medicale, autocare și autobuza necesare deplasărilor , cazare, masă, arbitraj  

Art.20. Membrii  C.A. discută și aprobă în unanimitate de voturi referatele d-lui 

administrator de patrimoniu Ștefan Marian, toate referatete având viză contabil șef: 

- nr.8598/13.12.2019 privind servicii de furnizare alimente pentru perioada 

13.01.2020- 04.04.2021 

- nr.8599/13.12.2019 prvind pachet de servicii catering pentru perioada 

13.01.2020-04.04.2020 

- nr.8600/13.12.2019 privind pachet de servicii administrative în învățământ pentru 

perioada 13.01-04.04.2020 



- nr.8601/13.12.2019 privind act adițional pentru prelungirea contractului cu 

societatea La Fântâna pentru perioada ianuarie-aprilie 2020 

- nr.8602/13.12.2019 privind act adițional pentru prelungireacontractului cu 

societatea ”AES Systems” pentru perioada ianuarie-aprilie 2020 

- nr.8603/13.12.2019 privind act adițional pentru prelungirea contractului cu 

societatea ”Berg FF Instalații” pentru perioada ianuarie-aprilie 2020 

- nr.8604/13.12.2019 privind act adițional pentru prelungirea contractului cu 

societatea ”Mihteo” pentru perioada ianuarie-aprilie 2020 

- nr.8605/13.12.2019 privind act adițional pentru prelungirea contractului cu 

societatea ”Kremic” pentru perioada ianuarie-aprilie 2020 

 

Art.21. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8566/12.12.2019 a d-

nei Terci Maria privind decontare cheltuieli navetă pe luna noiembrie 2019 Există fișă 

pontaj și biletele de călătorie. Există viză contabil șef.   

Art.22. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8493/11.12.2019 a d-

lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu, privind reparații sistemul de 

incendii.Există viză contabil șef.   

Art.23. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8596/13.12.2019 a d-

lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu, privind  

efectuarea lucrării de împământare tabluo electric corp A.Există viză contabil șef.   

Art.24. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8594/13.12.2019 a d-

nei Racoviță Ludmila, mama elevei Racoviță Gabriela privind cazarea elevei în cămin. Se 

aprobă în limita locurilor disponibile. 

Art.25. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8407/09.12.2019 a 

elevului Mînzu Silviu Andrei de la C.T.”Dinicu Golescu”privind cazarea în căminul 

liceului. Se aprobă în limita locurilor disponibile. 

Art.26. Membrii C.A. nu aprobă solicitarea nr.8082/25.11.2019 a lui Latu Ionuț Claudiu 

privind cazarea în căminul liceului deoarece locurile sunt disponibile pentru elevii scolii 

care au pripritate la cazare; deasemenea se ia în considerare referatul cu 

nr.8333/04.12.2019 al d-lui pedagog Ilicea Dan Mihai și referatul elevului de la cls. a 

XII-a C, Paragică Emre. 

Art.27. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8619/13.12.2019 a d-

lui Tudosă Emanuel privind decontare corespondență elevi. Există viză contabil șef. 

 Art. 28. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8608/13.12.2019 a 

d-nei Penu Nicoleta, părintele  elevului Penu Andrei Iulian privind transferul elevului de 

la cls. a IX-a D la cls. a IX-a B, C.T.”Dinicu Golescu”, începând cu semestrulal II-lea. 

Art. 29. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8595/13.12.2019 a 

d-nei Udrea Luminița, părintele elevei Udrea Antonia Claudia privind transferul de la cls. 

a IX-a , C.T.”Dinicu Golescu” la scoala profesională UCECOM ”Spiru Haret”. 

Art. 30. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8568/13.12.2019 a 

d-lui Tina Radu, părintele elevului Tina Darius privind transferul elevului de la Colegiul 

Economic ”Viilor”, calificarea organizator bangueting cls. a XII-a la C.T.”Dinicu 

Golescu”, cls. a XII-a D organizator bangueting. 

Art. 31. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8478/11.12.2019 a 

elevei Someșan Mihaela cls. a X-a A  C.T.”Dinicu Golescu”, privind retragerea de la 

cursuri. Eleva este majoră, dirigintele propune spre aprobare.  



Art. 32. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8477/11.12.2019 a 

elevei Voloc Iasmina cls. a X-a A  C.T.”Dinicu Golescu”, privind retragerea de la 

cursuri. Eleva este majoră, dirigintele propune spre aprobare. 

Art. 33. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8361/05.12.2019 a 

d-nei Mărăcine Gabriela Mihaela privind intrarea în concediu de creștere copil începând 

cu data de 05.01.2020. 

Art. 34. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8621/13.12.2019 a 

d-lui Rădoi Constantin privind achiziționarea de servicii privind actualizarea și 

întreținerea site-ului școlii. Există viză contabil șef. 

Art. 35. Membrii C.A. discută și aprobă lista temelor de proiect pentru nivel 4 an școlar 

2019-2020, listă cu nr.8514/12.12.2019. 

Art. 36. Se aprobă în unanimitate de voturi propunerile pentru Comisie examen 

certificare competențe profesionale, nivel 5, sesiunea ianuarie-februarie 2020, cu 

nr.8338/05.12.2019. 

Art.37. Membrii C.A. discută și aprobă în vederea fundamentării bugetului pentru anul 

2020/PAAP următoarele referate de necesitate: 

- nr.8416/09.12.2019 al d-nei Ioniță Elena privind achziționare servicii laborator 

banqueting. 

- nr.8623/13.12.2019 al d-nei Ivan Ana Maria, responsabil comisia metodică limbi 

moderne, privind achiziționare materiale consumabile. 

- nr.8500/11.12.2019 al d-nei Dobre Marinela  privind achiziție servicii de 

consultanță în achiziții perioada ianuarie- 31.03.2020. 

Art. 38. Membrii C.A. nu aprobă  solicitarea nr.8622/13.12.2019 a d-lui Guler Sergiu 

Gabriel, părintele elevului Guler Claudiu Andrei  privind transferul elevului de la cls. a 

IX-a E la cls. a IX-a C profil sportiv C.T.”Dinicu Golescu”,deoarece nu este îndeplinită 

condiția de medie. 

Art. 39. Membrii C.A. discută și aprobă în unanimitate de voturi solicitarea 

nr.7715/07.11.2019 a d-lui  Șerban Ionel privind trecerea de la gradația 4 la gradația 5 

corespunzător vechimii în muncă. 

Art. 40. Membrii C.A. discută și aprobă în unanimitate de voturi solicitarea 

nr.8315/04.12.2019 a d-lui Homeag Cristi Daniel privind trecerea de la supraveghetor de 

noapte II-M la supraveghetor de noapte I-M. 

 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


