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HOTĂRÂREA NR. 9 / 14.11.2019 

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

sector 1, întrunit în şedinţa din 14.11. 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 echipa de proiect  pentru programul 

”Școli ambasador ale Parlamentului European” în care C.T.”Dinicu Golescu ” este inclus 

începând cu acest an școlar.Echipa de proiect se compune din cadrele didactice: director 

adjunct Geantă Iuliana,  Pălică Georgeta, Ivan Ana-Maria, Tătaru Diana, Tănase Claudia. 

Coordonator de proiect: Director Rudnic Mona-Aliss 

Art. 2. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi echipa de de coordonare a 

Programului național ”Școala altfel”, compusă din: director adjunct Geantă Iuliana, 

profesor Diana Tătaru - Consiler educativ,profesor  Mîndruleanu Liviu -Comisia de orar, 

profesorii Dana Cosmin și Pieleanu Florin - membrii C.P., Georgescu Andra și Urucu 

Adriana- elevi reperezentanți și Consiliul elevilor, Mușat Simona –consilier 

psihopedagogic, Ion Verona- părinte reprezentant al Comitetului de părinți.   

Art. 3. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi calendarul de derulare a Programului 

național ”Școala altfel”: 

- perioada de investigare a intereselor elevilor 

- perioada de elaborare oferta ”Școala altfel”       

- perioada de desfășurare a programului: S33 ( 25-29.05.2020) 

- perioada de analiză a rezultatelor                             

Art. 4. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi referatul nr.7882/14.11.2019 

privind activitatea comisiei metodice ”Matematică – informatică/ TIC”. 

Art. 5. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi lista nominală a cadrelor didactice 

înscrise la perfecționare prin grade didactice în anul școlar 2019-2020. 

Art. 6. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi Planul de măsuri remediale pentru 

sporirea calității rezultatelor elevilor din clasele terminale cu nr. 7881/14.11.2019. 

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


Art. 7. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi referatul nr.7857/14.11.2019 

privind activitatea comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 

și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturarității.  

Art. 8. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi componența comisiei de 

inventariere anuală a patrimoniului instituției de învățământ pe anul 2019 conform 

propunerii nr.7850/14.11.2019.  

Art. 9 Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi componența comisiei de casare, 

clasare și valorificare a materialelor rezultate conform propunerii nr.7851/14.11.2019. 

Art. 10. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi graficul de desfășurare a 

examenelor dediferențe pentru clasa a XI-a seral sem.II. Având în vedere că această clasă 

în Planul cadru are 18 săptămâni, susținerea examenelor de diferență de stabilește în 

perioada 16-23.01.2020.  

Art. 11. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7687/06.11.2019 a 

domnilor Udroiu Vasile,Toncea Silviu, și Borz Andrei privind stagii de pregătire în 

perioada noiembrie, decembrie 2019 pentru echipele  de rugby U16, U19-R7, U19-R15. 

Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 12. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7888/14.11.2019 a d-

lui Udroiu Vasile privind achiziționarea de echipament sportiv. Există viză contabil șef, 

sume disponibile în bugetul local rectificat. 

Art. 13. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7782/11.11.2019 și 

solicitarea nr.7779/11.11.2019 ale d-lui Roșoagă Ionel privind decontare servicii arbitraj 

pentru meciurile de rugby ale echipei U17. Există viză contabil șef, sume disponibile în 

bugetul local rectificat. 

Art. 14. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7769/11.11.2019 a d-

lui Udroiu Vasile privind decontare servicii de arbitraj pentru meciurile de rugby U19. 

Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local rectificat. 

Art. 15. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7839/13.11.2019 a d-

lui Toncea Silviu privind decontare servicii de arbitraj pentru meciurile de rugby U16. 

Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local rectificat. 

Art. 16. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7871/14.11.2019 a d-

nei Dobre Marinela privind achiziționare imprimante pentru laboratorul de informatică și 

pentru comisia de achiziții. Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local.  

Art. 17. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7874/14.11.2019 a d-

nei Iorgulescu Mărcuș Betrice privind decontare sumă pentru alimentare cu combustibil 

autoturismul școlii pentru orele de instruire practică.Există viză contabil șef, sume 

disponibile în bugetul local.  

Art. 18. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7873/14.11.2019 a d-

nei Iorgulescu Mărcuș Betrice privind decontare sumă pentru menținere valabilitate 

autorizație școlarăde conducere auto. Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul 

local.  

Art. 19. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7598/04.11.2019 a d-

lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu privind achiziție materiale de curățenie 

necesare pentru igienizarea și întreținerea spațiilor din cadrul școlii în perioada noiembrie 

2019- martie 2020.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 



Art. 20. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7597/04.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziția unei ștampile necesare 

semnăturii de administrator.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 21. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7655/05.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind modificarea condițiilor 

economice actuale din contractul de furnizare a energiei electrice cu ENEL.Există viză 

contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 22. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7860/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționarea unui mixer 

vertical profesional pentru bucătăria cantinei.Există viză contabil șef, sume disponibile în 

bugetul local. 

Art. 23. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7861/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind decontare sume pentru înlocuire 

hard disk pentru sisteme de supraveghere în căminul de băieți.Există viză contabil șef, 

sume disponibile în bugetul local. 

Art. 24. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7863/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționare tăvi inox.Există 

viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 25. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7864/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționare scară de aluminiu 

cu platformă.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 26. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7865/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționare set de ustensile de 

bucătărie profesionale.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 27. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7866/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționarea unui nr. de 30 

stingătoare tip P6 și două tip P50.xistă viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 28. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7661/05.11.2019 a d-

nei Parmac Rodica, contabil șef, privind achiziționarea certificatului pentru semnatura 

digitală electronică.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 29. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7662/05.11.2019 a d-

nei director Rudnic Mona Aliss, privind prelungirea valabilității certificatului pentru 

semnaătura digitală electronică.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local.   

Art. 30. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7771/11.11.2019 a d-

nei Stoica Eugenia privind decontare abonament STB luna noiembrie 2019.Există viză 

contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 31. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7809/12.11.2019 a d-

nei Stoica Eugenia privind achiziționare program informatic performant pentru tipărirea 

diplomelor. Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 32. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7685/06.11.2019 a d-

nei Tusluc Iulia privind plată diferență factură de la editura CD.Press.Există viză contabil 

șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 33. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7332/21.10.2019 a d-

nei Tusluc Iulia,bibliotecar privind achiziție cărți.Există viză contabil șef, sume disponibile 

în bugetul local. 



Art. 34. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7829/13.11.2019 a d-

lui Barbu Victor privind aprobarea cererii de încadrare cu studii superioare pe postul de 

pedagog școlar.  

Art. 35. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7778/11.11.2019 a d-

lui Cristea Ion, părintele elevului Cristea Nicolae cls. a IX-a B privind retragerea elevului 

din căminul de băieți corp D. Are viză pedagog școlar. 

Art. 36. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7342/22.10.2019 a d-

lui Fojică Ionuț Dan, părintele elevei Fojică Geanina Ștefania cls. a X-a A privind 

retragerea elevei de la cursuri. Aprobarea retragerii este valabilă după împlinirea vârstei de 

18 ani. 

Art. 37. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7724/07.11.2019 a d-

nei Taras Ioana Narcisa, elevă cls. a XII-a seral privind retragerea elevei de la cursurile 

serale 

Art. 38. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7699/06.11.2019 a d-

lui Trusan Daniel Florin privind accesul cu mașina personală pe perioada programului 

scolar în curtea liceului. Solicitarea rămâne în atenția administratorului de patrimoniu, 

conform tarifelor aprobate în C.A.   

Art. 39. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările privind efectuarea C.O. 

astfel:  

- nr.7830/13.11.2019 a d-lui Barbu Victor  

- nr.7856/14.11.2019 a d-lui Ștefan Marian 

- nr.7415/24.10.2019 a d-nei Tusluc Iulia 

- nr.7652/05.11.2019 a d-nei Parmac Rodica 

Art. 40. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea d-nei Lidia Ionescu 

privind cazarea a 12 persoane în căminul de fete corp E.  

Art. 41. Membrii  C.A. nu aprobă  solicitarea nr.7457/28.10.2019 a d-lui Nițu Sorin 

Andrei privind cazarea în căminul scolii, deoarece nu există locuri disponibile în cămin.      

Art. 42. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările nr.7413/24.10.2019; 

nr.7530/30.10.2019; nr.7808/12.11.2019 și  

nr.7807/12.11.2019 ale elevilor Roșu Nicoleta Denisa, Călin Raffaelo Andrei Cătălin, 

Toader Ana-Maria și Cernat Mirela privind cazarea în cămin. Aprobarea este valabilă în 

limita locurilor disponibile.   

Art. 43. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi ca d-nul Stănciulescu Silviu fost 

angajat al școlii ca supraveghetor de noapte să locuiască în cămin numai până la finalul 

anului 2019, având obligația  de plată a cazării până la acest moment. S-au primit 

informările nr.7620/05.11.2019 a d-lui Homeag Cristi Daniel supraveghetor de noapte și 

nr.7678/11.11.2019 a d-lui Dragomir Gheorghiță părintele elevului Dragomir Richard 

Florin cls.a XII-a C. 

Art. 44. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr. 6993/07.10.2019 a 

lui Chiriță Augustin privind obținerea statului junior –senior. Aprobarea este valabilă 

pentru o perioadă de un an.  

Art. 45. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7893/14.11.2019 a d-

nei dir. adj.Geantă Iuliana privind  achiziționare servicii firmă de consultanță. Există viză 

contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 46. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7894/14.11.2019 a d-

nei dir. adj.Geantă Iuliana privind  înscrierea la curs. 



Art. 47. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7895/14.11.2019 a d-

nei director Rudnic Mona Aliss privind  înscrierea la curs. 

Art. 48. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7717/07.11.2019 a d-

nei Pălică Georgeta privind  achiziția unui nr. de 30 atlase geografie. Există viză contabil 

șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 49. Membrii  C.A. hotărăsc ca solicitarea nr.7872/14.11.2019 a d-nei Mihai Clara, 

asistenta medicală a C.T.”Dinicu Golescu”, privnd achiziționare/schimbare ștampila de 

cabinet să rămână în atenția contabilului șef, dacă există sume disponibile. 

Art. 50. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7660/05.11.2019 a d-

nei Tararache Florentina, administrator financiar la C.T.”Dinicu Golescu”, privind 

achiziția unei ștampile.Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

Art. 51. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7429/25.10.2019 a 

lui Roman Mihaela Florea privind cazare în căminul liceului. Aprobarea se face pentru un 

loc în căminul de fete corp E. 

Art. 52. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7896/14.11.2019 a 

lui Șerban Daniel Andrei privind cazare în căminul liceului 

Art. 53. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7897/14.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziție materiale pentru 

reparații instalații sanitare..Există viză contabil șef, sume disponibile în bugetul local. 

 

 

 

 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


