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Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic,,Dinicu Golescu”, 

Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 /17.10.2019 
       Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic ,,Dinicu Golescu”, Bucureşti, sector 

1, întrunit în şedinţa din 17.10. 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. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

calendarul și  tematica Consiliului de Admistrație nr.7124/14.10.2019 și al Consiliului 

Profesoral cu nr.7125/14.10.2019. Membrii C.A. validează în unanimitate de voturi 

calendarul și  tematica Consiliului de Admistrație nr.7124/14.10.2019 și al Consiliului 

Profesoral cu nr.7125/14.10.2019, întocmite de director Rudnic Mona Aliss și avizate in 

Consiliul Profesoral. 

Art. 2. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2018-2019 cu 

nr.7122/14.10.2019. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Raportul privind 

starea și calitatea învățământului în anul școlar 2018-2019 cu nr.7122/14.10.2019, 

întocmit de director Rudnic Mona Aliss și avizat in Consiliul Profesoral. 

Art. 3. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

Planul de activități pe sem.I cu nr.7123/14.10.2019. Membrii C.A. aprobă în unanimitate 

de voturi Planul de activități pe sem.I cu nr.7123/14.10.2019, întocmit de director Rudnic 

Mona Aliss și avizat in Consiliul Profesoral. 

Art. 4. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație, 

Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 cu nr.7120/14.10.2019, întocmit de prof. 

Rudnic Mona și avizat in Consiliul Profesoral. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de 

voturi Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 cu nr.7120/14.10.2019. 

Art. 5. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

Planul managerial al Comisiei pentru perfecționare și formare continuă, întocmit de prof. 

Nae Ofelia și avizat in Consiliul Profesoral. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de 

voturi Planul managerial al Comisiei pentru perfecționare și formare continuă. 

Art. 6. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Planul Operațional 2019-2020 

pentru implementarea PAS,nr.7113/11.10.2019, întocmit de comisia CEAC. 

Art. 7. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Calendarul activităților educative 

pe sem.I cu nr.6164/11.10.2019, întocmit de prof.Tătaru Diana. 
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Art. 8. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi RAEI cu nr.6655/01.10.2019, 

întocmit de cooomiiisia CEAC. 

Art. 9. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Organigrama unității de învățământ 

cu nr.6949/02.10.2019. 

Art. 10. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Graficul de asistență la ore al 

directorului Rudnic Mona –Aliss,nr.7118/14.10.2019. 

Art. 11. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Graficul de asistență la ore al 

dir.adjunct Geantă Iuliana,nr.7119/14.10.2019. 

Art. 12. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

Procedura Operațională privind selecția echipei de implementare din subproiectul: Elevi 

motivați pentru succes școlar - anul II, cu nr.1060/14.10.2019, întocmită de 

coordonatorul de grant Rudnic Mona-Aliss în cadrul Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, beneficiar: Colegiul Tehnic 

“DINICU GOLESCU”, acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018. 

 Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Procedura Operațională privind selecția 

echipei de implementare din subproiectul ”Elevi motivați pentru succes școlar” cu 

nr.1060/14.10.2019. 

Art. 13. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi responsabilul Comisiei de selecție 

a cadrelor didactice/consilierilor în echipa de implementare din subproiectul ”Elevi 

motivați pentru succes școlar”, pe d-na prof. Todea Georgeta. 

Art. 14. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de Administrație 

Procedura Operațională privind selecția elevilor participanți la subproiectul: Elevi 

motivați pentru succes școlar - anul II, cu nr.1061/14.10.2019, întocmită de 

coordonatorul de grant Rudnic Mona-Aliss în cadrul Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, beneficiar: Colegiul Tehnic 

“DINICU GOLESCU”, acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018. 

Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Procedura de selecție pentru elevii 

participanți la subproiectul ”Elevi motivați pentru succes școlar” cu nr.1061/14.10.2019. 

Art. 15. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7240/17.10.2019 a 

d-nei Stoica Eugenia Victoria privind înscrierea la cursurile ”Arhivarea documentelor 

școlare” și ”Managementul activității de secretariat în unitățile școlare”. Există viză 

contabil șef. 

 Art.16. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7239/17.10.2019 a 

d-nei Babac Ioana Mihaela privind înscrierea la cursul”Managementul activității de 

secretariat în unitățile școlare”. Există viză contabil șef. 

Art. 17. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7238/17.10.2019 a 

d-lui Udroiu Vasile privind temele propuse pentru examenul de atestare profesională 

filiera vocațională-profil sportiv-rugby. 

Art. 18. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Regulamentul Comisiei pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, cu nr. 7237/17.10.2019. 

Art. 19. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi susținerea examenului, 

bibliografia, tematica, componența comisiei de examinare și componența comisiei de 

soluționare a contestațiilor, privind solicitarea nr.7206/17.10.2019 a d-nei Tararache 

Florentina de promovare de pe postul de administrator financiar III (studii medii) pe 

postul de administrator financiar II (studii medii). 

Art. 20. Doamna director Rudnic Mona-Aliss prezintă membrilor consiliului de 

administrație detalii privind nominalizarea Colegiului Tehnic Dinicu Golescu la 

programul ”Scoli Ambasador ale Parlamentului European”, precum și nominalizarea 

doamnei prof.Mona Rudnic ca și coordonator de proiect. Membrii C.A. aprobă în 

unanimitate de voturi desfășurarea în școală a Programului educativ ”Scoli Ambasador 

ale Parlamentului European” ediția 2019-2020, nominalizarea doamnei prof.Mona 



Rudnic în calitate de coordonator al proiectului  și participarea coordonatorului de proiect  

la cursul de formare din 31.10 – 01.11.2019. 

 Art. 21. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.6996/07.10.2019 a 

d-nei Sălceanu Simona privind decontarea abonamentului STB pe luna octombrie 2019. 

Există viză contabil șef. 

Art. 22. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7139/14.10.2019 a 

d-nei Terci Maria privind decontarea navetei pe ruta Roșiorii de Vede-București, conform 

pontajului, perioada octombrie-decembrie 2019 cu condiția deschiderilor respective. 

Există viză contabil șef. 

Art. 23. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7241/17.10.2019 

privind invitația CNDIPT de participare la ”Atelier de formare pentru evaluatorii de 

competențe profesionale în domeniul VET ” a doamnei prof.Mona-Aliss Rudnic. 

Art. 24. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7242/17.10.2019 a 

d-lui Rădoi Constantin privind achiziționarea de materiale, echipamente I.T. Există deviz 

lucrări și viza contabil șef. 

Art. 25. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7194/17.10.2019 a 

d-lui Rădoi Constantin privind  reînoirea certificatului digital. Există viză contabil șef. 

Art. 26. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7214/17.10.2019 a 

d-nei Dobre Marinela privind achiziționarea unui card de memorie. Există viză contabil 

șef. 

Art. 27. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7201/17.10.2019 a 

d-lui Ilicea Mihai privind achiziționare articole de birotică. Există viză contabil șef.  

Art. 28. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7225/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziție echipamente protecție cantină. Există viză contabil 

șef. 

Art. 29. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 7226/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziționare pachet servicii confecționare mobilier. Există 

viză contabil șef. 

Art. 30. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 7227/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziționare materiale de curățenie. Există viză contabil șef. 

Art. 31. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 7228/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind încheiere act adițional cu societatea ”La Fântâna”. Există viză 

contabil șef. 

Art. 32. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7226/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziționare freză de zăpadă. Există viză contabil șef. 

Art. 33. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7230/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziție servicii reparații echipamente de supraveghere 

video. Există viză contabil șef. 

Art. 34. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7231/17.10.2019 a 

d-lui Stefan Marian privind achiziția unui pachet de servicii de mentenanță pentru 

sistemul de detectare, semnalizare și alarme la incendii. Există viză contabil șef. 

Art. 35. Doamna director Rudnic Mona prezintă membrilor Consiliului de administrație 

solicitarea nr.7232/17.10.2019 a d-lui Tudosa Emanuel privind achiziționarea unui sistem 

audio, rămâne în atenția d-nei coordonator educativ Tătaru Diana. 

Art. 36. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7187/16.10.2019 a 

d-lui Udroiu Vasile privind achiziționarea a 100 baxuri de apă plată. Există viză contabil 

șef. 

Art. 37. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7114/11.10.2019 a 

d-nei Tararache Florentina privind decontarea sumei de 7,30 lei. Există viză contabil șef 



Art.38. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7236/17.10.2019 a d-

nei Sandu Georgeta privind achiziționarea a două lămpi cu UV/sterilizări camere. Există 

viză contabil șef. 

Art. 39. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi dotarea cabinetului medical, 

numai  cu un calculator, fără imprimantă,conform solicitării nr.6991/03.10.2019 a d-nei 

Sandu Georgeta.  

Art. 40. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7169/15.10.2019 a 

d-lui Toncea Silviu privind decontare barem arbitraj etapa I.Există viză contabil șef. 

Art. 41. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7243/17.10.2019 a 

d-lui Udroiu Vasile privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 19 pe luna 

noiembrie 2019. Există viză contabil șef. 

 Art. 42. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7244/17.10.2019 a 

d-lui Borz Andrei privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 18 pe luna noiembrie 

2019. Există viză contabil șef. 

 Art. 43. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7245/17.10.2019 a 

d-lui Roșoagă Ionel privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 17 pe luna 

noiembrie 2019. Există viză contabil șef. 

 Art. 44. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7246/17.10.2019 a 

d-lui Toncea Silviu privind cazare și masă pentru echipa de rugby U 16 pe luna 

noiembrie 2019. Există viză contabil șef. 

 Art. 45. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7063/10.10.2019 a 

d-lui  Eana Florin Valentin privind cazare în căminul școlii.Aprobarea este valabilă pînă 

la sfârșitul anului școlar 2019-2020, fără posibilitatea de prelungire.  

Art. 46. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7064/10.10.2019 a 

d-lui Manea Marian privind cazare în căminul școlii.Aprobarea este valabilă pînă la 

sfârșitul anului școlar 2019-2020, fără posibilitatea de prelungire.  

Art. 47. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7211/17.10.2019 a 

d-lui Eftimie Nicușor Daniel privind încheierea protocolului de colaborare între 

C.T.”Dinicu Golescu” și Clubul ”R.C.Grivița ” pentru acordarea statutului de junior-

senior la Clubul ”R.C.Grivița” în perioada sezonului competițional 2019-202, dar nu mai 

târziu de 31.08.2020. Aprobarea statutului de junior-senior este valabilă în perioada mai 

sus menționată. 

Art. 48. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7108/11.10.2019 a 

d-lui Jerebie Dragoș Ioan privind dezlegarea sportivului. Aprobarea se face conform 

Protocolului nr.5978/05.09.2018. 

Art. 49. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7163/15.10.2019 a 

d-nei Munteanu Liliana Elena, părintele elevului Munteanu Viorel Gabriel,  privind 

transferul de la cls.a XII-a C , C.T.”Dinicu Golescu” la UCECOOM ”Spiru Haret”. 

Art. 50. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7009/07.10.2019 a 

d-nei Marin-Calen Mihaela, părintele elevului Marin-Calen Luca,privind transferul de la 

cls.a IX-a C la clasa a IX-a D, C.T.”Dinicu Golescu”. Aprobarea se face cu condiția 

prezentării de la medicul de medicină școlară a avizului pentru școlarizare la profil 

servicii. 

Art. 51. Membrii C.A. au luat la cunoștință solicitarea nr.7055/09.10.2019 a d-lui Călin 

Constantin, părintele elevilor Călin Ayana-Maria și Călin Mario-Gabriel, privind 

înscrierea lor la cursuri în Austria.Solicitarea rămâne în atenția serviciului de secretariat. 

Art. 52. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7112/11.10.2019 a 

d-nei Mocanu Mihaela, părintele elevului Răducanu Andrei-Alexandru, privind înscrierea 

elevuluila studii în Londra și solicitarea de informare privind calificările și notele 

dobândite pe durata studiilor în cadrul  C.T.”Dinicu Golescu”. 



Art. 53. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7252/17.10.2019 a 

d-lui Mircea Alin, profesor de istorie, suplinitor la C.T.”Dinicu Golescu” privind cererea 

de solicitare de încheiere a C.I.M. începând cu data de 24.10.2019. Membrii C.A. aprobă 

organizarea concursului pentru ocuparea unui nr. de 9,29 ore disciplina istorie, la nivelul 

unității. 

Art. 54. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi graficul de desfășurare a 

concursului cu nr. 7255/17.10.2019. 

Art. 55. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Comisiile de organizare și 

desfășurare a concursului, Comisia de desfășurare a probei practice/orale în profilul 

postului și/sau inspecția specială la clasă precum si Comisiile de elaborare a subiectelor, a 

baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, Comisia de contestații,conform 

anexei. 

Art. 56. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7253/17.10.2019 a 

d-nei Mocanu Andrada Valentina privind cazarea în căminul școlii. Aprobarea se face 

pentru un loc în caminul corp E. 

Art. 57. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7176/16.10.2019 a 

d-nei Stoica Eugenia secretar sef C.T.”Dinicu Golescu”, privind achiziționarea a patru 

vouchere de vacanță în conformitate cu OMEN nr.3956/02.05.2019. Există viză contabil 

șef. 

Art. 58. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7008/07.10.2019 a 

d-nei Simion Elisabeta, părintele elevului Manolache Alexandru,privind transferul 

elevului de la cls.a IX-a C la anul I profesională, C.T.”Dinicu Golescu”, conform art.155 

alin (4) litera (d). 

Art. 59. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7177/16.10.2019 a 

d-nei Geantă Iuliana privind achiziționare servicii cazare, masă și transport pentru 

deplasare în Franța pentru Proiect vizită de studii directorii din șapte unități de 

învățământ, conform Protocolului incheiat între Primăria Sector 1 și CCD București.  

 

 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


