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Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic,,Dinicu Golescu”, 

Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 /02.10.2019 
       Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic ,,Dinicu Golescu”, Bucureşti, sector 

1, întrunit în şedinţa din 02.10. 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. aprobă în unanimitate de voturi  lista formațiunilor de studiu pentru 

anul școlar 2019-2020, cu nr.6165/11.09.2019. 

Art. 2.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi  lista diriginților claselor pentru 

anul școlar 2019-2020, cu nr.6942/02.10.2019. 

Art. 3.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi  graficul serviciului pe școală cadre 

didactice –profesori de serviciu cu îndeplinirea condițiilor legislației în vigoare, pentru 

anul școlar 2019-2020, cu nr.6944/02.10.2019. 

Art. 4.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Planul de activități extrașcolare cu 

nr. 6164/11.09.2019. 

Art. 5.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Planul managerial cu 

nr.6163.11.09.2019. 

Art. 6.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi procedura de acces în unitate cu 

nr.6515/24.09.2019. 

Art. 7.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi criteriile specifice de acordare a 

burselor sociale pe anul școlar 2019-2020: 

- au prioritate elevii cu cele mai mici medii 

- au prioritate elevii care au mai mulți frați în unitatea noastră școlară apoi care au 

mai mulți frați în alte unități școlare. 

- au prioritate elevii din familii monoparentale 

Art. 8.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi referatul de necesitate privind plata 

burselor profesionale cu nr.6615/27.09.2019, 

necesar pentru anul școlar 2019-2020, necesar suma de 408000 lei. 

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


Art. 9.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi lista nominală cu potențialii 

beneficiari ai bursei profesionale din anul școlar 2019-2020, conform HG nr.951/2017 

art.6 alin.3 lit.a; listă cu nr.6614/27.09.2019. 

Art. 10.Membrii C.A. în vederea  organizării  concursului de pedagog școlar,  post 

vacant , angajare perioadă nedeterminată, studii medii (absolvent de liceu cu diplomă de 

bacalaureat), aprobă în unanimitate de voturi următoarele: 

- graficul desfășurării concursului cu nr. 6932/02.10.2019 

- probele concursului (selecție dosare, probă scrisă, interviu) cu 

nr.6931/02.10.2019. 

- fișa postului pedaog școlar nr.6934/02.10.2019 

- tematica  concursului și bibliografia 

- anunțul pentru concurs nr.6935/02.10.2019 

- procedura privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea pe durată 

nedederminată a postului vacant de pedagog școlar nr.6913/02.10.2019 

Art. 11.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Comisia de concurs, formată din: 

- președinte:  Rudnic Mona- Aliss , director C.T.”Dinicu Golescu” 

- membrii:     Ciufu Felicia, pedagog C.T. ”Mihai I”   

-                    Puia Mihai , pedagog C.T.Mecanic ”Grivița”  

- secretar:      Stoica Eugenia Viorica, secretar șef, C.T.”Dinicu Golescu” 

Art. 12.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Comisia de soluționare a 

contestațiilor, formată din: 

- președinte:  Geantă Aurelia Iuliana, director adjunct  C.T.”Dinicu Golescu”  

- membrii:     Ștefan Marian, administrator patrimoniu  C.T.”Dinicu Golescu” 

-                   Ilicea Dan, pedagog  C.T.”Dinicu Golescu” 

- secretar:    Stoica Eugenia Viorica, secretar șef, C.T.”Dinicu Golescu” 

Art. 13.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi conform art.nr.155 (1) din 

ROFUIP nr.5079/2016, cu respectarea condiței de medie, 

solicitarea nr.6128/11.09.2019 a d-nei Ștefan Adriana, părintele elevului Ștefan Cătălin 

Gabriel privind transferul elevului de la C.T.”Iuliu Maniu ”  la C.T.”Dinicu Golescu”, 

profil mecanic auto profesională. 

Art. 14.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6519/24.09.2019 a d-

nei Vasile Anda, părintele elevului Vasile Sebastian Andrei privind transferul elevului de 

la cls.I D la cls.I E, C.T.”Dinicu Golescu”. 

Art. 15.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6578/23.09.2019 a d-

lui Dobre Aurel, părintele elevului Dobre Silviu 

privind transferul elevului de la cls.I B la cls.I E, C.T.”Dinicu Golescu”. 

Art. 16.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6281/17.09.2019 a d-

ei Căuș Ana , părintele elevei Căuș Alexia 

privind transferul elevei de la cls.I D la cls.I A, C.T.”Dinicu Golescu”. 

Art. 17.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6400/19.09.2019 a d-

nei Șerban Alecu Ecaterina Ramona, părintele elevei Șerban Alecu  Antonia privind 

transferul elevei de la C.T.”Dinicu Golescu” la C.T.”Anghel Saligny”. 

Art. 18.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6467/23.09.2019 a d-

lui Radu Vasile Cosmin, părintele elevului Radu Andrei Ionuț  privind transferul elevului 

de la C.T.”Dinicu Golescu” la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, Petroșani. 



Art. 19.Membrii C.A. amână solicitarea nr.5920/06.09.2019 a d-lui Troancă Ionuț 

Daniel, părintele elevului Troancă Alexandru Florin  privind transferul elevei de la 

C.T.”Dinicu Golescu” la C.T.”Mircea cel Bătrân”, conform ROFUIP nr.5079/2016 până 

la vacanța intersemestrială. 

Art. 20.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6084/10.09.2019 a d-

lui  Surdu Anatolie privind transferul elevului Surdu Mihail  de la C.T.”Dinicu Golescu” 

la C.N.”Emil Racoviță”. 

Art. 21.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi cererea de demisie nr. 

6448/20.09.2019 a d-nei Ilie Mariana . 

Art. 22.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi cererea de demisie nr. 

6663/01.10.2019 a d-lui Simionescu Nicolae. 

Art. 23.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6839/01.10.2019 a d-

nei Stoica Eugenia Victoria privind efectuarea  

a două zile de CO . 

Art. 24.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6840/01.10.2019 a d-

lui Rădoi Constantin privind efectuarea  

a cinci zile de CO . 

Art. 25.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6629/30.09.2019 a d-

nei Parmac Rodica privind efectuarea  

a două zile de CO . 

Art. 26.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6639/30.09.2019 a d-

lui Avram Claudiu privind efectuarea  

a unei zile de CO . 

Art. 27.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6671/01.10.2019 a d-

nei Dumitrache Iulica privind efectuarea  

a unei zile de CO . 

Art. 28.Membrii C.A. nu aprobă solicitarea  d-lui Cristian Raicu din 20.09.2019 privind 

posibilitatea de a folosi o parte a gardului 

care înconjoară terenul de sport a  C.T.”Dinicu Golescu” pentru instalarea de reclame 

publicitare. 

Art. 29.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6600/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind achiziționarea serviciilor de transport și masă pentru 25 

persoane, meciul cu Constanța din 06.10.2019. Există contract închiriat în urma 

achiziției. 

Există viză contabil șef.    

Art. 30.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6604/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind achiziționarea serviciilor de transport și masă pentru 25 

persoane, meciul cu Pantelimon din 20.10.2019. Există contract închiriat în urma 

achiziției. 

Există viză contabil șef.   

Art. 31.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6605/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind decontarea în avans a serviciilor de arbitraj din 20.10.2019. 

Există viză contabil șef.   

Art. 32.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6603/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind achiziționarea serviciilor de ambulanță pentru meciul din 

13.10.2019. Există viză contabil șef. 



Art. 33.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6602/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind decontarea în avans a serviciilor de arbitraj din 13.10.2019. 

Există viză contabil șef.   

Art. 34.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6601/27.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind decontarea în avans a serviciilor de arbitraj din 06.10.2019. 

Există viză contabil șef.   

Art. 35.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6940/02.10.2019 a d-

nei Geantă Iuliana privind taxa de acreditare pentru nivel 4 profil servicii. 

Art. 36.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6238/13.09.2019 a d-

lui Lungu Grigore privind ridicarea resturilor alimentare din cantină. 

Art. 37.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6609/27.09.2019 a d-

lui Borz Andrei privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 18, luna octombrie 

2019. Există viză contabil șef.   

Art. 38.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6608/27.09.2019 a d-

lui Toncea Silviu  privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 16, luna octombrie 

2019. Există viză contabil șef.  

Art. 39.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6476/23.09.2019 a d-

lui Udroiu Vasile  privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 19, luna octombrie 

2019. Există viză contabil șef.   

Art. 40.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6440/20.09.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 17, luna octombrie 

2019. Există viză contabil șef.  

Art. 41.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6202/12.09.2019 a d-

lui Udroiu Vasile privind decontul pentru participarea la Conferința Națională de rugby. 

Există viză contabil șef. 

Art. 42.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6552/25.09.2019 a d-

nei Renea Luminița privind achiziționarea unei orgi muzicale în valoare de 880 lei. Există 

viză contabil șef. 

Art. 43.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6682/01.10.2019 a d-

lui Tudosă Emanuel privind achiziția a două  

table magnetice .Există viză contabil șef. 

Art. 44.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6835/01.10.2019 a d-

lui Rădoi Constantin privind achiziția de materiale birotică. Există viză contabil șef.  

Art. 45.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6921/02.10.2019 a d-

lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu privind achiziționarea unui pachet de 

servicii de catering.Există viză contabil șef. 

Art. 46.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6838/01.10.2019 a d-

nei Stoica Eugenia Victoria privind achiziționarea de materiale birotică. Există viză 

contabil șef. 

Art. 47.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6841/01.10.2019 a d-

nei Tararache Florentina privind achizitia de material birotică. Există viză contabil șef. 

Art. 48.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6681/01.10.2019 a d-

nei Tusluc Iulia privind achiziție material de birotică. Există viză contabil șef. 

Art. 49.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6687/01.10.2019 a d-

lui Avram Claudiu privind achiziție material de birotică. Există viză contabil șef. 



Art. 50.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6494/24.09.2019 a d-

nei Tararache Florentina privind achiziționare registre de casă, cartele de masă, fișe de 

magazie. Există viză contabil șef. 

Art. 51.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6836/01.10.2019 a d-

nei Stoica Eugenia Victoria privind publicarea  

în Monitorul Oficial al anunțului pentru concursul pentru pegdagog școlar. Există viză 

contabil șef. 

Art. 52Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6837/01.10.2019 a d-

nei Stoica Eugenia Victoria privind decontare abonament STB pe luna octombrie. Există 

viză contabil șef. 

Art. 53.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6310/17.09.2019 a d-

nei Iorgulescu Mărcuș Beatrice privind suma necesară RCA. Nu există viză contabil șef. 

Art. 54.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6922/02.10.2019 a d-

lui Stefan Marian privind achiziționarea unui pachet de servicii administrative în 

învățământ. Există viză contabil șef. 

Art. 55.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6516/24.09.2019 a d-

nei Tararache Florentina privind achiziționare imprimantă. Exiată viză contabil șef.  

Art. 56.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6550/25.09.2019 a d-

lui Zăinescu Marius privind achiziționarea a 20 salopete. Există viză contabil șef. 

Art. 57.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 6551/25.09.2019 a 

d-nei Țenea Liliana privind achiziționare lunară a cretei școlare. Nu există viză contabil 

șef. 

Art. 58.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5344/08.08.2019 a d-

lui Eana Florin Valentin privind cazarea în căminul școlii. Se aprobă până la data de 

15.10.2019.  

Art. 59.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.5813/03.09.2019 a d-

lui Manea Marian privind cazarea în căminul școlii.  

Art. 60.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6678/01.10.2019 a d-

lui Neacșu Mădălin Gabriel  privind cazarea în căminul școlii. Se aprobă cazarea în corp 

D et.II cam 23, un loc.  

Art. 61.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6169/12.09.2019 a d-

nei Ciurea Maria Elena privind cazarea în cămin. 

Se aprobă un loc în cămin corp E.  

Art. 62.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi următoarele solicitări de cazare în 

cămin: 

 

- nr.5687/28.08.2019            Busuioceanu Georgiana-Ramona 

- nr.6613/27.09.2019            Toader Valentin 

- nr.6408/19.09.2019            Călin Daniel 

- nr.6323/18. 09.2019           Cerlat Ciprian 

- nr.6270/16.09.2019            Neagoe Robert Adriana 

- nr.6246/16.09.2019            Gîrbovan Ion 

- nr.6923/02.10.2019            Stancu Roxana Adriana 

Art. 63.Membrii C.A. nu aprobă următoarele solicitări de cazare în cămin: 

- nr.6650/30.09.2019             Octavian Postăvaru 

- nr.6237/13.09.2019             Chirilă  Adriana 



- nr.6402/19.09.2019             Cordoș Vasile Alexandru 

- nr.6627/30.09.2019             Răducanu Vasile  

- nr.6236/13.09.2019             Fătu Ionuț Claudiu  

- nr.6401/19.09.2019             Stan Mădălin Andrei 

- nr.6357/18.09.2019             Tufan Iulian Sorin  

Art. 64.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6945/02.10.2019 a d-

nei Todea Georgeta privind alegerea temei de proiect pentru elevii din anul II PL. 

Art. 65 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6433/20.08.2019 a 

d-lui Mihai Ion Bogdan privind schimbarea numelui pe cale administrativă a numelui 

domnului Mortu Ion Bogdan Mihai, elev FR. 

Art. 66 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6253/16.09.2019 a 

d-nei Tusluc Iulia, bibliotecar, privind recuperarea manualelor pierdute de elevi.Se aplică 

legislația în vigoare și se va consulta coordonatorul activităților de bibliotecă pe sector. 

Art. 65 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea privind contractul de 

sponsorizare –Societate TURBOMECANICA S.A. 

Art. 66 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6426/19.09.2019 

privind Regulamentul de Organizație și Funcționare al CEAC. 

Art. 67.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6118/10.09.2019 

privind Comitetul de sprijin al bibliotecii în anul școlar 2019-2020. 

Art. 68 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6119/10.09.2019 

privind Planul de activități al bibliotecii în anul școlar 2019-2020. 

Art. 69 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6117/10.09.2019 

privind Planul managerial al bibliotecii în anul școlar 2019-2020. 

Art. 70 .Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea privind protocolul de 

colaborare cu C.T.”Dinicu Golescu” -R.C.”Grivița”,protocol în baza căruia sportivii Latu 

Ionuț, Mercone Vasilică, Glăvan Radu Andrei și Iancu Sorin vor fi legitimați cu statut de 

juniori-seniori la R.C.”Grivița”,pe o perioadă determinată până la cel mai târziu 

31.08.20202. 

Art. 71.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6949/02.10.2019 

privind organigrama C.T.”Dinicu Golescu”. 

Art. 72.Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6655/01.10.2019 

privind  RAEI. 

 

 

Secretar CA, 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


