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COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU” 
Calea Giuleşti, Nr. 10, Sector 1, Bucureşti  
Tel./Fax:  021.637.04.84 
CUI: 4316678 
 E-mail: colegiultehmatrul@yahoo.com,  
 www.colegiuldinicugolescu.ro 

 
 

Nr. Inreg.:  1950/17.03.2021                                                                                                                                                  

  

                                                            Avizat in Consiliul Profesoral din 17.03.2021 

                                                            Aprobat  in Consiliul de Administratie din 19.03.2021  

 

 

 

TEMATICA ŞI CALENDARUL 

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 

 

 

Luni, 18.01.2021 

1. Validarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor și paznic. 

2. Discutarea inventarierii pentru anul 2020 și propuneri de casare. 

3. Probleme curente ale școlii în vederea încheierii semestrului I, al anului școlar 2020-2021 

4. Comunicări și discuții. 

 

Luni, 01.02.2021 

1. Validarea situației la învățătură pe semestrul I an școlar 2020-2021. 

2. Probleme curente ale școlii in vederea începerii semestrului II, al anului școlar 2020-2021. 

3. Comunicări și discuții. 

 

Vineri, 05.02.2021 

1. Stabilirea scenariului de funcționare al unității de învățământ conform legislației în vigoare și 

a situației epidemiologice actuale. 

2. Probleme curente ale școlii în vederea începerii semestrului II, al anului școlar 2020-2021. 

3. Transferuri. 

4. Comunicări și discuții. 

 

Marți, 09.02.2021 (Ședința în regim de urgență). 

1. Discutatrea solicitării Colegiului Tehnic „ Mihai I ” pentru cazarea elevilor în căminul C.T. 

„Dinicu Golescu ” din cauza avariei avute la căminul acestora. 

2. Comunicări și discuții. 

 

Luni, 15.02.2021 

1. Validarea situației la învățătură pentru clasele de învățământ postliceal anul II, calificarea 

„Tehnician electronist în echipamente de automatizări ” 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
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2. Discutarea procedurilor privind admiterea elevilor în învățământul profesional și dual de stat, 

pentru anul școlar 2021-2022. 

3. Discutarea procedurii privind măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, începând cu 

semestrul II al anului școlar 2020-2021. 

4. Stabilirea calificativelor pentru activitatea desfășurată în anul 2020. 

5. Comunicări și discuții privind probleme curente ale școlii. 

 

Duminică, 21.02.2021 (Ședința în regim de urgență). 

1. Situația elevilor depistați pozitiv la clasa XII B și XII C și stabilirea măsurilor. 

2. Comunicări și discuții 

 

Joi, 25.02.2021(Ședința în regim de urgență). 

1. Stabilirea condițiilor specifice necesare restrângerii de activitate și pretransferului din cadrul 

etapelor de viabilitate a prersonalului didiactic, la solicitarea nr. 1069/24.02.2021 a 

Inspectoratului Școlar. 

2. Comunicări și discuții 

 

Vineri, 26.02.2021 

1. Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor școlare pe semestrul II, an școlar 2020-

2021  

2. Discutarea și aprobarea listei beneficiarilor de tipuri de burse și categorii, precum și numărul 

de burse pe categorii. 

3. Dezbaterea Proiectului de buget local pentru anul 2021 (transmis la A.U.I.P.U.S.P.- sector 

1) 

4. Discuții privind asigurarea necesarului de finanțare pentru clasele de învățământ vocațional, 

profil sportiv - rugby, din cadrul clubului sportiv CTDG, în vederea începerii activității 

competiționale. 

5. Discutarea și aprobarea listei CDS-urilor și CDL-urilor pentru anul școlar 2020-2021. 

6. Comunicări și discuții. 

        

Vineri, 05.03.2021 (Ședința în regim de urgență). 
1. Discutarea și aprobarea scenariului privind organizarea și desfășurarea și desfășurarea 

cursurilor  în unitatea noastră de învățământ ca urmare a primirii adresei DSPB nr 
7431/05.03.2021 înregistrată la ISMB  

 
Luni, 08.03.2021 

1. Discutarea și aprobarea scenariului privind organizarea și desfășurarea și desfășurarea 
cursurilor în unitatea noastră de învățământ  în săptămâna 8-12 martie 2021  

                  
 
Vineri, 19.03.2021 
 
1. Dezbaterea şi validarea Raportului privind starea și calitatea învățământului în Colegiul 

Tehnic Dinicu Golescu pe semestrul I, an școlar 2020-2021,  a Planului de activităţi pe 
semestrul al II-lea, an şcolar 2020-2021. 

R: Directorii 
2. Discutarea şi aprobarea tematicii şi a calendarului şedinţelor Consiliului de Administraţie şi    

Consiliului Profesoral, pentru semestrul al II-lea, an şcolar 2020-2021, graficului de 



3 

asistențe la ore ale directorului și directorului adjunct pentru semestrul al II-lea, an școlar 
2020-2021. 

R: Directorii 
3. Dezbaterea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 2020-2021, 

revizuit.  
                                                                                                    R: Directorii 

4. Dezbaterea și aprobarea Regulamentului Intern 2020-2021, revizuit. 
                                                                                                    R: Directorii 

 
5. Validarea comisiei de organizare  şi desfăşurare a simulării examenului naţional de 

bacalaureat 2021, în conformitate cu procedura MEC nr.26335/08.03.2021, inregistrata la 
ISMB sub nr.4636/08.03.2021 privind organizarea și desfășurarea simulării probelor 
scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021, OMEC 
nr.3449/05.03.2021,privind organizarea simulării evaluarii naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, în 
anul școlar 2020-2021 
 

6. Discutarea şi aprobarea graficului şi a tematicii şedinţelor cu părinţii pe clase- ritmicitate, 
modul de informare, comunicarea profesor diriginte-parinti, măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea absenteismului. 

         R: prof.Tătaru Diana 
7. Validarea raportului referitor la desfășurarea proiectului privind învățământul secundar 

(ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, Elevi motivați pentru succes școlar, Acord 
de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018, ANUL III, și diseminarea privind proiectul Școli 
Ambasador ale parlamentului European, EPAS.  

8. Analiza solicitărilor depuse pentru transferarea personalului didactic disponibilizat prin 
restrângere de activitate și comunicarea acordului/acordului de principiu pentru 
transfer/refuz motivat (daca se vor depune solicitări) . 

9. Comunicări şi discuţii. 
 

 
Joi, 01.04. 2021  

1.  Discutarea şi aprobarea materialelor de la Consiliul Profesoral. 
2.  Validarea auxiliarelor didactice şi a soft-urilor educaţionale utilizate la clasă. 

R: Comisia de curriculum 
 

3.  Aprobarea structurii comisiei de evaluare a activității cadrelor didactice pentru anul școlar 
2020-2021, conform OMEC nr.3189/10.02.2021 privind modificarea și completarea 
metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar 
aprobata prin OMECTS nr.6143/20211   

 
4. Informare cu privire la notarea ritmică, frecvenţa elevilor şi stadiul parcurgerii programelor 

şcolare. Măsuri pentru creşterea motivaţiei pentru participarea la pregătirea suplimentară 
organizată în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat 2021. 

R: Covic Livia 
 

5. Analiza comisiei SSM şi pentru situaţii de urgenţă. 
            R: Zăinescu Marius 

         
6.  Aprobarea cererilor de participare la examenele naţionale şi a anexei pentru comisia de 

competenţe digitale, lingvistice şi pentru certificarea competenţelor profesionale-nivel 4 şi a 
comisiei pentru competenţe profesionale la filiera vocaţională. 
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7.  Analiza rezultatelor de la simularea examenului de Bacalaureat 2021. 
                                                                                                    R: Comisia de curriculum 

 
8.  Analiza activităţii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională şi a modului de pregătire 

pentru Târgul de Ofertă Educaţională din perioada mai 2021.  
R: Tănase Claudia 

 
9.  Stabilirea permanenței pentru vacanța din perioada 02.04.2021-11.04.2021.   

10.  Probleme curente ale scolii –necesitate teren rugby desfasurare antrenamente in 
campionatul national organizat de Federatia Romana de Rugby, reparatii cantina, agenti 
economici învatamânt dual-servicii, necesar reparatii an 2021 

11.  Probleme privind miscarea personalului didactic pentru anul scolar  2020-2021 
12.  Comunicari si discutii 
 
Marti, 20.04.2021 
 
1. Stabilirea calificativelor partiale pentru cadrele didactice care solicita continuitate pentru 

anul scolar 2021-2022 
 
Miercuri, 21.04.2021 
1. Probleme privind mișcarea personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022 ( discutarea 

solicitărilor privind pretransferul cadrelor didactice și emiterea acordului de principiu/ refuzul, 

discutarea și analizarea cererilor depuse pentru prelungirea duratei contractelor individuale 

de muncă în anul școlar 2021-2022 pentru cadrele didactice angajate cu contract de muncă 

pe perioadă determinată și emiterea acordului de principiu/refuzul, conform art.63 și art.87 

din Metodologia miscării personalului didactic, aprobată prin OMEC nr.5991/2020, analizarea 

cererilor personalului didactic pensionat care solicită reîncadrarea în funcția de personal 

didactic, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform art.82) 

2. Probleme specifice mișcării de personal 2021-2022 (detașare la cerere) 

3. Discutarea solicitărilor cadrelor didactice privind acordarea calificativelor parțiale pentru 
anul școlar 2020-2021;  

4. Analiza stadiului de desfasurare a activitatilor în cadrul Proiectului privind Învatamantului 
Secundar (ROSE) -Schema de granturi pentru licee, titlul subproiectului: Elevi motivati 
pentru susces scolar, acord de grant nr. 659/SGL/RII/ 02.10.2018-anulIII 

5. Probleme curente ale școlii 

6. Comunicări și discuții. 

 

Miercuri, 05.05.2021 

1. Discutarea si aprobarea scenariului privind organizarea si desfasurarea cursurilor în 

unitatea noastra de învatamânt, ca urmare a Ordinului nr.560/3755/29.04.2021 al 

Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind modificarea si completarea Ordinului 

nr.3235/93/2021 privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii în cadrul unitatilor/ 

institutiilor de învatamant în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 

îmbolnavirilor cu virusul SARS-Cov-2 

 

Luni 10.05.2021 

1. Aprobarea înfiintarii unui consortiu scolar pentru baza de pregatire practica -BPP 

2. Probleme curente ale unitatii 

3. Comunicari si discutii 
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Vineri 14.05.2021 

1. Analiza comisiei de “Curriculum”. 

                                                                                                                    R: Bran Cosmina 

2. Aprobarea propunerilor privind Comisia de admitere din unitatea Colegiului Tehnic ”Dinicu 

Golescu” cu privire la admiterea în învatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-

2022 si prezentarea legislatiei nou aparute, modificare si completare ordin de ministru 

privind admiterea în învatamantul liceal, anul scolar 2021-2022 

3. Discutarea propunerilor de comisii pentru examenul de certificare a competențelor 
profesionale, nivel 4 și 3 și validarea listei temelor pentru proba practică a examenului de 
certificare a competențelor profesionale, nivel 3. 

4. Analiza modului de pregătire pentru Târgul de ofertă educațională  mai 2020 și a 
promovării ofertei educaționale 2021-2022 în ședințele cu părinții și elevii claselor a VIII-a.                                                  

5. Discutarea și soluționarea cererilor de concediu fără plată pentru anul școlar 2021-2022 
ale cadrelor didactice (dacă este cazul). 

6. Probleme curente ale scolii privind necesitatile scolii, conform bugetului initial aprobat de 

Primaria sectorului1 

7. Diverse  

 

Marti 18.05.2021 

 

1. Stabilirea scenariului de functionare conform ratei de incidenta sub 1 la mie si a 

legislatiei în vigoare  

2. Comunicari si discutii 

 
Marti  25.05.2021 
 

1. Analiza stadiului de pregatire pentru examenul de bacalaureat 2021 
                                                                                                          R: comisia de curriculum 
 

2. Informare cu privire la notarea ritmică, frecvenţa elevilor şi stadiul parcurgerii programelor 
şcolare.                

                                                                                                                      R: Covic Livia 
 
3. Aprobarea temelor de proiect pentru examenul de certificare a competențelor 

profesionale,  învățămant postliceal și a metodologiei de admitere în învățămantul 
postliceal.             

                                                                                                      R: Rudnic Mona – Aliss 
4. Probleme curente ale scolii 
5.  Analiza activităţii cabinetului de consiliere şcolară şi a colaborării consilierului şcolar cu 

coordonatorul de proiecte și programe, cu profesorii diriginţi şi comisia de orientare 
şcolară şi profesională. 

                                                                                                                    R: Simona Muşat 
6. Comunicari si discutii  

 
 
Luni 07.06.2021 
 
 

1. Validarea situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea anul şcolar 2020-2021 pentru elevii 
claselor  a XII-a, liceu zi şi a XIII-a seral/FR 
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2. Acordarea calificativelor partiale cadrelor didactice pentru completarea dosarelor de 
grade didactice 
 

3. Discutarea si solutionarea propunerilor pentru detasare în interesul învatamântului 
 

4. Probleme curente ale scolii 
 

5. Comunicari si discutii 
 
 
Marti, 22.06.2021 
 

1. Programul echipelor de rugby pentru perioada de vară . 
     R: Udroiu Vasile  

2. Probleme curente ale scolii 
 

3. Comunicari si discutii 
 
Vineri, 25.06.2021 
 

4. Validarea situației  şcolare pe semestrul al II-lea anul şcolar 2020-2021 pentru elevii 

claselor de învățământ vocațional sportiv și clasele de liceu FR 

5. Stabilirea calificativelor parțiale pentru personalul didactic suplinitor 

6. Analiza activităţii compartimentului contabilitate. 
R: Contabil şef 

7. Stabilirea priorităţilor la lucrările de reparaţii şi de pregătire a şcolii pentru noul an 
şcolar. 

R: Directorii 
     Administrator patrimoniu 

8. Programul echipelor de rugby pentru perioada de vară. 
         R: Udroiu Vasile  

9. Probleme curente ale școlii, discutarea graficului de desfășurare a examenelor de 

corigență și situații neîncheiate. 

10. Stabilirea programului de vacanţă și a permanenței pentru vacanța de vară, în funcție 
de orarul școlii și a examenelor de finalizare a studiilor. 

11. Reactualizarea cererilor de concediu de odihnă ale cadrelor didactice. 
12. Comunicări şi discuţii. 

 
Vineri, 02.07.2021 

2. Probleme curente ale școlii 

3. Transferuri 

4. Comunicări şi discuţii. 

 
Vineri, 09.07.2021  
 

1. Validarea situației  şcolare pe semestrul al II-lea anul şcolar 2020-2021 pentru elevii 

clasei a XI-a seral, sem II. 

2. Probleme curente ale școlii 

3. Transferuri 

4. Comunicări şi discuţii. 
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Vineri, 16.07.2021 

1. Validarea situației la învățătură pe semestrul al II-lea al  anului  şcolar 2020-2021 pentru 

elevii claselor de învățământ liceal tehnic și profesional/dual, invatamant postliceal, anul 

I. 

2. Probleme curente ale școlii 

3. Transferuri 

4. Comunicări şi discuţii. 

 
 

DIRECTOR, 
Prof.Ing. Rudnic Mona-Aliss 

 


