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Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic,,Dinicu Golescu”, 

Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 13 / 30.01.2020 

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

sector 1, întrunit în şedinţa din 30.01. 2020. 

             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. Responsabilul comisiei, prof.Geantă Iuliana, prezintă membrilor  C.A. raportul 

privind inventarierea pe anul 2019 și casarea prin Procesul verbal nr.9112/31.12.2019 al 

Comisiei de Inventariere. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi. 

Art.2. Doamna director Rudnic Mona-Aliss prezintă membrilor C.A. proiectul de 

încadrare cu personal didactic pentru anul scolar 2020-2021. Nu există completări de 

norme, restrângeri de activitate la acest moment. Se propune acordare de viabilitate pe 

patru ani pentru două posturi: 

- PIP transporturi/transporturi rutiere – 4 ani viabilitate 

- PIP Alimentație publică/alimentație publica– 4 ani viabilitate 

- Inginer turism și alimentație /turism – 4 ani viabilitate 

Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi. Doamna director Rudnic Mona va 

prezenta această formă a Proiectului de incadrare la ISMB-Sector 1. 

Art.3. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi calificativele pentru personalul 

nedidactic pe 2019: 

Nr.crt. Personal nedidactic Calificativ 

1 Boskor Constanța Foarte Bine  

2 Dumitrache Ionica Foarte Bine  

3 Ilieș Garofița Foarte Bine  

4 Mîțu Mihai Foarte Bine  

5 Moloschini Florentina Sofia Foarte Bine  

6 Obretin Ovidiu Cristian Foarte Bine  

7 Pană Magdalena Foarte Bine  

8 Neagu Anișoara Foarte Bine  

9 Popa Stelian Foarte Bine  

10 Răducu Marin Foarte Bine  
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11 Serban Ionel Foarte Bine  

12 Țolea Daniela Foarte Bine  

 

Art.4. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.143/16.01.2020 a d-lui 

Pătrașcu Stan privind întregirea normei didactice la  catedra PIP mecanică începând din 

anul 2020-2021 de la 01.09.2020. 

Art.5. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi oferta de CDȘ , ofertă avizată în 

Consiliul Profesoral din 29.01.2020: 

- pentru cls.a XI-a A și a XI-a D-intensiv engleză, două ore optional ”Ready for my 

first English Certificate” 

- pentru învățământ vocațional cls.a XI-a C, o oră aprofundare limba română; o oră 

aprofundare istorie 

- pentru cls.a XII-a C, vocațional, o oră aprofundare limba română, o oră 

aprofundare geografie  

 

Art.6. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.10/07.01.2020 a d-nei 

Balint Ecaterina, părintele elevului Ispas George Alexandru cls. a IX-a E profesională 

privind transferul de la C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” . 

Există aprobarea la Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”. 

Art.7. Doamna director Rudnic Mona-Aliss, responsabila comisiei, prezintă membrilor 

CA situația centralizată a burselor, după revizuirea de la sfârșitul semestrului I. Membrii 

C.A. aprobă în unanimitate de voturi lista beneficiarilor pe tipuri de bursă și categorii cu 

nr.646/29.01.2020. 

Art.8. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi criteriile specifice de acordare a 

burselor sociale. Pentru situația în care numărul de burse aprobate este mai mic decât 

numărul dosarelor aprobate în scoală conform PV nr.646/29/01.2020 se vor aplica 

următoarele criterii specifice: 

- pentru bursele rurale și bursele de orfani se aplică criteriul de medie 

- pentru bursele sociale cu venituri mici criteriul specific este venitul pe membru de 

familie și media generală 

- pentru bursele de studiu criteriul specific este venitul pe membru de familie și 

media 

- pentru bursele de merit criteriul specific este numărul de activități extracurriculare 

la care au participat în sem.I și media generală pe sem.I  

Art.9. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea d-nei Todea Georgeta 

privind listele cu optiunile elevilor privind alegerea temei de proiect în vederea susținerii 

examenului de certificare a calificării profesionale nivel 4, astfel: 

- cls.a XII-a A lista nr.659/30.01.2020 

- cls.a XII-a B lista nr.66030.01.2020 

- cls.a XII-a D lista nr.661/30.01.2020 

- cls.a XIII-a  seral  lista nr.662/30.01.2020 

Art.10. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.114/15.01.2020 d-nei 

Todea Georgeta privind încetarea CIM în vederea pensionării la limită de vârstă. 

Art.11. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.84/14.01.2020 d-nei 

Sălceanu Simona  privind continuarea executării  CIM până la împlinirea vârsteid 65 de 

ani.  

Art.12. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările:  nr.163/17.01.2020 d-

nei Nae Ofelia Liliana, nr.128 a d-lui Mindruleanu Liviu, nr.115/15.01.2020 a d-nei 

Ușurelu Doina si nr.113/15.01.2020 a d-nei Tenea Liliana cu privire la reducerea normei 

didactice săptămânale cu 2 ore pentru anul scolar 2020-2021.    



Art.13. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor  C.A. nota de informare 

nr.266/23.01.2020 cu privire la prevenirea și combaterea bolilor specifice sezonului. 

Membrii C.A. au luat la cunoștință nota de informare. 

Art.14. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi orarul general al profesorilor pe 

sem.al II-lea an școlar 2019-2020 pentru învățământul FR cu nr. 123/15.01.202 și pentru 

învățământ cursuri zi, seral și PL cu nr.245/22.01.2020. 

Art.15. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi următoarele solicitări privind 

cazarea în căminul liceului: 

nr.655/30.01.2020 a elevei Anușca Izabela Alexandra;nr.56/13.01.2020 a elevului Cozma 

Alexandru Mădălin; nr.46/13.01.2020 a elevului tănase Marius Ionuț; nr.189/20.01.2020 

a d-lui Nițu Sorin, părintele elevului Nițu Sorin Andrei privind cazarea elevului în 

căminul liceului. 

Art.16. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.286/27.01.2020 a d-

lui Udroiu Vasile privind cazare și masă pe luna februarie pentru echipa de rugby U19. 

Există viză contabil șef. 

Art.17. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.275/27.01.2020 a d-

lui Borz Andrei privind cazare și masă pe luna februarie pentru echipa de rugby U18. 

Există viză contabil șef. 

Art.18. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.284/27.01.2020 a d-

lui Roșoagă Ionel privind cazare și masă pe luna februarie pentru echipa de rugby U17. 

Există viză contabil șef. 

Art.19. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.283/27.01.2020 a d-

lui Toncea Silviu privind cazare și masă pe luna februarie pentru echipa de rugby U16. 

Există viză contabil șef. 

Art.20. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi următoarele solicitări ale 

diriginților privind decontare corespondentă cu părinții: 

nr.9072/20.12.2019- Pieleanu Florin; nr.9073/20.12.2019-Tănase Claudia; 

nr.9075/20.12.2019-Ușurelu Doina; nr.144/16.01.2020- Țenea Liliana; 

nr.262/23.01.2020-Cîrstea Cătălin; nr.285/27.01.2020 Năstase Ioan Gheorghe. Toate 

solicitările au viză contabil șef. 

Art.21. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.281/27.01.2020 a d-

neiStoica EugeniaVictoria privind decontare abonament STB pe luna februarie 2020. 

Există viză contabil șef.  

Art.22. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.371/29.01.2020 a d-

lui Ștefan Marian, administrator de patrimoniu, privind decontare materiale necesare în 

școală. Există viză contabil șef. 

Art.23. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.368/29.01.2020 a d-

lui Grigore Dumitru, privind servicii auto pentru autovehiculul școlii. Există viză contabil 

șef. 

Art.24. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.370/29.01.2020 a d-

lui Grigore Dumitru, privind servicii auto pentru autovehiculul școlii. Există viză contabil 

șef. 

Art.25. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.293/27.01.2020 a d-

nei Iorgulescu Mărcuș Beatrice, privind servicii auto pentru autovehiculul școlii. Există 

viză contabil șef. 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


