
 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 151/
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 08.02.201
Art.1  Aprobare cereri pentru 
Art.2  Aprobare proiect de buget pentru 
Art.3  Aprobare cerere pentru 
o perioadă de șase luni (05.03.2018
Apostol Angelica Maria, angajată la SC. STI FRUCT S.R.L. Pucioasa
Art.4  Aprobare tarife de închiriere ocazională pentru spa
unității de învățământ preuniversitar de Stat
Art.5  Aprobare modificări și completări ROF
nr.3027/08.01.2018 
Art.6  Aprobare decont transport cadre didactice navetiste 
ianuarie 2018 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 151/08.02.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

5 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

pentru transfer elevi 
proiect de buget pentru anul 2018 

Aprobare cerere pentru prelungire detașare la Colegiul Național "Nicolae Titulescu" pe 
șase luni (05.03.2018- 05.09.2018) pe funcția de secretară pentru doamna 

Apostol Angelica Maria, angajată la SC. STI FRUCT S.R.L. Pucioasa 
tarife de închiriere ocazională pentru spațiile temporar disponibile

ții de învățământ preuniversitar de Stat 
și completări ROF- CNNT conform Ordinului Ministrului 

decont transport cadre didactice navetiste și elevi navetiști pentru luna 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
ENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

șare la Colegiul Național "Nicolae Titulescu" pe 
ția de secretară pentru doamna 

țiile temporar disponibile din cadrul 

CNNT conform Ordinului Ministrului 

și elevi navetiști pentru luna 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 152/14.02.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioar
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
 
Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 14.02.201
Art.1  Aprobare Proiect Plan de Încadrare pentru anul 
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 152/14.02.2018 

În conformitate cu prevederile:  
educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare

Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

rile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioar
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Proiect Plan de Încadrare pentru anul școlar 2018-2019 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 
 

Hotărârea nr. 153/26.02.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 26.02.201
Art.1  Aprobare stabilire condi
vacante prin transfer, conform metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitare 
Art.2  Aprobare Raport asupra stării în
Art.3  Aprobare Raport "Școala după 
Art.4  Aprobare burse elevi pentru semestrul I, an 
 
 
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 153/26.02.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  
diții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante prin transfer, conform metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de 
țământul preuniversitare – OMEN 5485/13.11.2017 

Aprobare Raport asupra stării învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017
coala după Școală", semestrul I al anului școlar 2017

Aprobare burse elevi pentru semestrul I, an școlar 2017-2018 

    Secretar CA, 
Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

ții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante prin transfer, conform metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de 

țământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 
școlar 2017-2018 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 
 
 

Hotărârea nr. 154/07.03.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 07.03.201
Art.1  Avizare Program "Școala după Școală", an școlar 2018
Art.2  Aprobare delegare atribu
către directorul adjunct al Colegiului
Art.3  Aprobare decont navetă cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 154/07.03.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

5 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Școala după Școală", an școlar 2018-2019 
delegare atribuții de serviciu și preluare prerogative funcție de director de 

către directorul adjunct al Colegiului 
Aprobare decont navetă cadre didactice și elevi pentru luna februarie

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
ENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

ție de director de 

și elevi pentru luna februarie 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 
 
 
 

Hotărârea nr. 155/19.03.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 19.03.201
Art.1  Aprobare comisie de organizare 
transferul prin restrângere de activitate începând cu 01.09.2018 pe catedra vacantă de 
matematică 
Art.2  Aprobare concediu de odihnă în perioada 19
secretarul unității școlare 
Art.3  Aprobare concediu fără 
29-30.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 155/19.03.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

55 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

probare comisie de organizare și desfășurare a inspecției speciale la clasă 
transferul prin restrângere de activitate începând cu 01.09.2018 pe catedra vacantă de 

Aprobare concediu de odihnă în perioada 19-28 martie, pentru doamna Bratu Gabriela, 

Aprobare concediu fără plată pentru domnul profesor Matei Gheorghe, pentru zilele 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
MENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

și desfășurare a inspecției speciale la clasă pentru 
transferul prin restrângere de activitate începând cu 01.09.2018 pe catedra vacantă de 

28 martie, pentru doamna Bratu Gabriela, 

plată pentru domnul profesor Matei Gheorghe, pentru zilele 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 
 

Hotărârea nr. 156/20.03.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 
cu modificãrile şi completãrile ult
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 20.03.201
Art.1  Validare propunere a comisiei de mobilitate constituită la nivelul unită
acordului de principiu/refuzului privind transferarea pentru restrângere de activitate începând 
cu 01.09.2018 pe catedra vacantă de matematică
 
 
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 156/20.03.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

comisiei de mobilitate constituită la nivelul unită
acordului de principiu/refuzului privind transferarea pentru restrângere de activitate începând 
cu 01.09.2018 pe catedra vacantă de matematică 

    Secretar CA, 
Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

comisiei de mobilitate constituită la nivelul unității de emitere a 
acordului de principiu/refuzului privind transferarea pentru restrângere de activitate începând 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 

Hotărârea nr. 157/04.04.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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
şedinţã ordinarã în data 04.04.201
Art.1  Validare calificativ parțial (FB
pentru anul școlar 2017-2018 
Art.2  Aprobare acord de principiu pentru doamna profesor Gagiu Andreea Laura în vederea 
angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu anul 
2018-2019, pe catedra de limba englez
Art.3  Aprobare acord de principiu pentru pretransfer consim
la Colegiul Național "Nicolae Titulescu" la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino", 
pentru domnul profesor Fușcă Georgian Cotizo
Art.4  Aprobare cerere de transfer a elevului Lu
"Mihai Viteazul" Pucioasa la Colegiul Na
Art.5  Aprobare cerere de transfer a elevei Du
"Diaconu Coresi" Fieni la Colegiul Na
Art.6  Aprobare revizuire Procedură privind admiterea în clasa a V
2019 
Art.7  Aprobare program de organizare 
"Zilei Absolventului" 
Art.8  Aprobare stabilire activită
2019 
Art.9  Aprobare decont navetă cadre didactice 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 157/04.04.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

5 /2007 şi  HGR 1169/2011 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  
țial (FB-87 puncte) pentru doamna profesoară Cârstea 
 

Aprobare acord de principiu pentru doamna profesor Gagiu Andreea Laura în vederea 
angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu anul 

2019, pe catedra de limba engleză 
Aprobare acord de principiu pentru pretransfer consimțit între unități de învățământ de 

țional "Nicolae Titulescu" la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino", 
șcă Georgian Cotizo 
transfer a elevului Luțu Mihai Radu de la Școala Gimnazială 

"Mihai Viteazul" Pucioasa la Colegiul Național "Nicolae Titulescu", în clasa a VI
Aprobare cerere de transfer a elevei Duță Petruța Mihaela de la Școala Gimnazială 

la Colegiul Național "Nicolae Titulescu" Pucioasa, în clasa a V
Aprobare revizuire Procedură privind admiterea în clasa a V-a pentru anul 

Aprobare program de organizare și desfășurare activități specifice "Zilei CNNT" și 

Aprobare stabilire activități pentru promovarea ofertei educaționale, an școlar 2018

Aprobare decont navetă cadre didactice și elevi pentru luna martie 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
ENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

87 puncte) pentru doamna profesoară Cârstea Silvia, 

Aprobare acord de principiu pentru doamna profesor Gagiu Andreea Laura în vederea 
angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu anul școlar 

țit între unități de învățământ de 
țional "Nicolae Titulescu" la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino", 

țu Mihai Radu de la Școala Gimnazială 
țional "Nicolae Titulescu", în clasa a VI-a 

ță Petruța Mihaela de la Școala Gimnazială 
țional "Nicolae Titulescu" Pucioasa, în clasa a V-a 

a pentru anul școlar 2018-

și desfășurare activități specifice "Zilei CNNT" și 

ți pentru promovarea ofertei educaționale, an școlar 2018-

Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 158/17.04.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţi
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 17.04.201
Art.1  Aprobarea adoptării de măsuri pentru îmbună
XIIa, ca urmare a situației statistice de la simularea examenului de bacalaureat
Art.2  Avizarea execuției bugetare la nivelul instituției pentru perioada ianuarie
Art.3  Aprobarea Comisiilor de 
lingvistice la limba italiană și la limba engleză
Art.4   Aprobarea Comisiei de examinare pentru ob
profesionale la informatică 
Art.4   Aprobarea Comisiei de organizare 
transferul începând cu 1 septembrie 2018 pe orele vacante de limba franceză (13 ore
codul 1986-1312) și a datei pentru susținerea inspecției la clasă
Art.5   Validarea Comisiei de organizare 
septembrie 2018 pe catedra de matematică vacantată după transferul d
Georgian Cotizo la CN "Constantin Cantacuzino" 
inspecției la clasă 
Art.6   Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuită
2018-2019 la CN "Nicolae Titulescu" a d
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 158/17.04.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi did

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de

școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Aprobarea adoptării de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor din clasele a 
ției statistice de la simularea examenului de bacalaureat
ției bugetare la nivelul instituției pentru perioada ianuarie

Aprobarea Comisiilor de examinare pentru obținerea atestatului de competențe 
și la limba engleză 

Aprobarea Comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de competențe 

Aprobarea Comisiei de organizare și desășurare a inspecției speciale la clasă pentru 
transferul începând cu 1 septembrie 2018 pe orele vacante de limba franceză (13 ore

și a datei pentru susținerea inspecției la clasă 
lidarea Comisiei de organizare și desfășurare a inspecției la clasă începând cu 1 

septembrie 2018 pe catedra de matematică vacantată după transferul d-lui profesor Fu
Georgian Cotizo la CN "Constantin Cantacuzino" și aprobarea datei de desfășurare a 

Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuității activității și în anul școlar 
2019 la CN "Nicolae Titulescu" a d-nelor profesoare Necula Corina și Pașol Adina

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

țirea rezultatelor elevilor din clasele a 
ției statistice de la simularea examenului de bacalaureat 
ției bugetare la nivelul instituției pentru perioada ianuarie- martie 2018 

ținerea atestatului de competențe 

ținerea atestatului de competențe 

și desășurare a inspecției speciale la clasă pentru 
transferul începând cu 1 septembrie 2018 pe orele vacante de limba franceză (13 ore-post cu 

și desfășurare a inspecției la clasă începând cu 1 
lui profesor Fușcă 

și aprobarea datei de desfășurare a 

ții activității și în anul școlar 
și Pașol Adina 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web: 
 
 
 

Hotărârea nr. 159/20.04.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţi
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţie
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 20.04.201
Art.1  Aprobarea acordării calificativului 
Bucur Iuliana 
Art.2   Aprobarea acordării calificativului par
Petre Cristina 
Art.3   Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuită
2018-2019 d-rei prof. Bucur Iuliana
Art.4  Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuită
2018-2019 d-nei prof. Petre Cristina
Art.5  Aprobarea "Procedurii pentru evaluarea 
de performanță" 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

Hotărârea nr. 159/20.04.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţi

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii 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 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Aprobarea acordării calificativului parțial pentru anul școlar 2017-2018 d

Aprobarea acordării calificativului parțial pentru anul școlar 2017-2018 d

Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuității activității
rei prof. Bucur Iuliana 

Aprobarea/neaprobarea cererii de prelungire a continuității activității în anul școlar 
nei prof. Petre Cristina 

Aprobarea "Procedurii pentru evaluarea și orientarea beneficiarilor educa

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

dru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

2018 d-rei profesor 

2018 d-nei profesor 

ții activității în anul școlar 

ții activității în anul școlar 

r educației capabili 

Șerban Alina Maria 


