Colegiul Na
Național Nicolae Titulescu Pucioasa
Bulevardul
ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovița
Dâmbovi
Tel./Fax: 0245760489 | web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 142/12.10
142/12.10.2017
În conformitate cu prevederile:
-Legii
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
modificãrile
ãrile şi completãrile ulterioare,
-Metodologia
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit
unitãţilor de învãţãmânt
ãmânt preuniversitare,
preu
aprobat prin Ordinull ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
invãţãmântul
ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017
2017-2018
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
-Metodologia
Metodologia de evaluare anu
anualã a activitãţii
ţii personalului didactic şi didactic auxiliar
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- HGR 355 /2007 şi HGR 1169/2011

Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
Național
țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa,
Pucioasa întrunit în
şedinţã ordinarã în data 12.10.2017
.2017, hotãrãşte:
Art.1 Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare a CN "Nicolae Titulescu" pentru
anul școlar 2017-2018
Art.2 Aprobare indicatori pentru normarea personalului didactic auxiliar și nedidacticnedidactic anul
școlar 2017-2018
Art.4 Aprobare Calendar activită
activități educative școlare și extrașcolare
Art.5 Aprobare Comisie de organizare și desfășurare concurs pentru ocuparea posturilor
vacante
te de limba latină, sociologie, muzică
Art.6 Aprobare Grafic activită
activități
ți de planificare, organizare, monitorizare și control al
directorului/directorului adjunct pentru anul școlar 2017- 2018
Art.7 Stabilire tematică CA și responsabilități membrii CA
Art.8 Aprobare cereri de retragere pentru elevii: Spiridon Teodora Gabriela, la o școală din
Belgia, Moisii Andrei, la o școală din Franța, ambii stabiliți cu familiile
Art.9 Aprobare cereri pentru efectuare inspec
inspecții
ții curente la clasă în vederea înscrierii la
examenul
amenul de acordare a gradului II în anul școlar 2018-2020
2020 pentru profesoarele Stanciu
Otilia și Cârstea Silvia
Art.10 Aprobare cerere efectuare prima inspec
inspecție
ție curentă la clasă în anul școlar 2017-2018
2017
în
vederea înscrierii la examenul de acordare a gradul
gradului I în anul școlare 2018-2021
2018
pentru
profesoara Ducu Carmen

Colegiul Na
Național Nicolae Titulescu Pucioasa
Bulevardul
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Art.11 Acordare recomandare CA pentru doamna profesor Lu
Luță
ță Alina pentru evaluarea
activității
ții profesionale în vederea obținerii gradului didactic II

Președinte CA,
Prof.. Victoria Voicu

Secretar CA,
Șerban Alina Maria
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Hotărârea nr. 143/19.10.2017
În conformitate cu prevederile:
-Legii
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
modificãrile
ãrile şi completãrile ulterioare,
-Metodologia
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit
unitãţilor de învãţãmânt
ãmânt preuniversitare,
preu
aprobat prin Ordinull ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
invãţãmântul
ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017
2017-2018
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
-Metodologia
Metodologia de evaluare an
anualã a activitãţii
ţii personalului didactic şi didactic auxiliar
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- HGR 355 /2007 şi HGR 1169/2011

Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
Național
țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa,
Pucioasa întrunit în
şedinţã ordinarã în data 19.10.2017
.2017, hotãrãşte:
Art.1 Aprobare Regulament CEAC
Art.2 Aprobare trecere la spor de vechime de 25% pentru doamna profesor Constantinescu
Adina
Art.3 Aprobare decont transport elevi pentru luna septembrie

Președinte CA,
Prof. Victoria Voicu

Secretar CA,
Șerban Alina Maria

