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Hotărârea nr. 186/11.02.2019
 
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 fu

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţãordinarã în data 11.02.201
Art.1Aprobarea calendarului activită
II lea al anului școlar 2018-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 186/11.02.2019 

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 funcţionare 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2019, hotãrãşte:  

Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare pentru semestrul al 
2019 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

ților educative școlare și extrașcolare pentru semestrul al 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 

Hotărârea nr. 
 
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 
modificãrile şi completãrile ulterioare
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unit
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invã
preuniversitar în anul şcolar 2017
-Metodologia de evaluare anualã a activitã
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 
didactic în anul școlar 2018-2019
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 27.03.2019
Art.1 Aprobarea componentei Comisiei de Bacalaureat 2019 de evaluare a competen
lingvistice și digitale 
Art.2 Aprobarea Raportului asupra stării învă
2018-2019 
Art.3 Aprobarea și revizuirea regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la clasa 
a Va 
Art.4 Aprobarea decontului navetei cadrel
Art.5 Aprobarea decontului navetei elevilor pe luna februarie 2019
Art.6 Avizarea ofertei programului 
desemnarea responsabilului în persoana doamnei profesor Mitroi Mih
 
 
 
 
 
 
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. 187/27.03.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invã

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

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 personalului 

2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
27.03.2019, hotãrãşte: 

Aprobarea componentei Comisiei de Bacalaureat 2019 de evaluare a competen

Aprobarea Raportului asupra stării învățământului pentru semestrul I al anului școlar 

și revizuirea regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la clasa 

Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2019
Aprobarea decontului navetei elevilor pe luna februarie 2019 
Avizarea ofertei programului Școală după Școală pentru anul școlar 2019

desemnarea responsabilului în persoana doamnei profesor Mitroi Mihaela 

    Secretar CA, 
   Șerban Alina Maria 

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

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

prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 

ãmânt preuniversitare, aprobat 

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invãţãmântul 
 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobatã 

cadru de mobilitate a personalului 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

Aprobarea componentei Comisiei de Bacalaureat 2019 de evaluare a competențelor 

țământului pentru semestrul I al anului școlar 

și revizuirea regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la clasa 

or didactice pe luna februarie 2019 

Școală după Școală pentru anul școlar 2019-2020  și 
 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 188/3.04.2019
 
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 fu

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 3.04.201
Art.1Aprobarea componenței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
competență lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv italiană
Art.2 Aprobarea componenței 
competență lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv 
engleză 
Art.3 Aprobarea componenței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
competență profesională la clasele a XIIa, profil real, specializarea matematică
Art.4 Aprobarea delegării atribu
director către doamna profesor Mitroi Mihaela, domnul profesor Budoiu Ionu
profesor Abramescu Simona pentru zilele de 22
perioadă în care directorul și directorul adjunct își efectuează concediul de odihnă
 
 
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. 188/3.04.2019 

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 funcţionare 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2019, hotãrãşte:  

ței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
ță lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv italiană

ței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
ță lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv 

ței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
lă la clasele a XIIa, profil real, specializarea matematică

Aprobarea delegării atribuțiilor de serviciu și a tuturor prerogativelor funcției de 
director către doamna profesor Mitroi Mihaela, domnul profesor Budoiu Ionu

or Abramescu Simona pentru zilele de 22-25.04.2019 și respectiv 02
și directorul adjunct își efectuează concediul de odihnă

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

ței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
ță lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv italiană 

ținerea atestatului de 
ță lingvistică la clasele a XIIa, profil umanist, specializarea filologie intensiv 

ței comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 
lă la clasele a XIIa, profil real, specializarea matematică- informatică 

țiilor de serviciu și a tuturor prerogativelor funcției de 
director către doamna profesor Mitroi Mihaela, domnul profesor Budoiu Ionuț și doamna 

și respectiv 02-03.05.2019, 
și directorul adjunct își efectuează concediul de odihnă 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 

Hotărârea nr. 189/19.04.2019
 
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 preunivers
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fu

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 19.04.201
Art.1Avizarea execuției bugetare la nivelul instituției pentru 
Art.2 Avizarea Bugetului pe titluri de cheltuieli, articole 
pentru 2020-2022 
Art.3 Aprobarea prelungirii deta
doamnei Natu Maria Angelica
"Nicolae Titulescu" Pucioasa pe postul de secretară
Art.4 Neaprobarea cererii de transfer a elevului Luca Mihai Lauren
de la Liceul Tehnologic Nucet la CN "Nicolae Titulescu" la 
specializarea științe sociale 
Art.5 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2019
Art.6 Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna martie 2019
 
 
 
 
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. 189/19.04.2019 

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 funcţionare 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 

atã 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 

Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2019, hotãrãşte:  

ției bugetare la nivelul instituției pentru perioada ianuarie
Avizarea Bugetului pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2019 și estimări 

Aprobarea prelungirii detașării pe o perioadă de 6 luni (02.05.2019- 03.11.2019) a 
doamnei Natu Maria Angelica de la SC SMART AUTO INSURANCE Pucioasa la CN 
"Nicolae Titulescu" Pucioasa pe postul de secretară 

Neaprobarea cererii de transfer a elevului Luca Mihai Laurențiu care solicită transferul  
de la Liceul Tehnologic Nucet la CN "Nicolae Titulescu" la clasa IX C, profil umanist, 

Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2019
Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna martie 2019 

    Secretar CA, 
Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

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

itar, 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 
atã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

perioada ianuarie- martie 
și aliniate pe anul 2019 și estimări 

03.11.2019) a 
de la SC SMART AUTO INSURANCE Pucioasa la CN 

țiu care solicită transferul  
clasa IX C, profil umanist, 

Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2019 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 
 

Hotărârea nr. 190/14.05
 
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 funcţionare 

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 14.05.2019
Art.1Aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă, pentru 
disciplina geografie, în etapa de pretransfer consim
preuniversitar, a personalului didactic
Art.2 Aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă pentru 
disciplina fizică în etapa de pretransfer consim
personalului didactic titular 
Art.3 Aprobarea componenței C
matematică în etapa de pretransfer consim
personalului didactic titular 
 
 
 
 
 
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. 190/14.05.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

ței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă, pentru 
disciplina geografie, în etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ 
preuniversitar, a personalului didactic titular 

ței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă pentru 
disciplina fizică în etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ preuniversitar a 

ței Comisiei pentru susținerea inspecției la clasă pentru disciplina 
matematică în etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ preuniversitar a 

    Secretar CA, 
   Șerban Alina Maria 

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

ței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă, pentru 
țit între unități de învățământ 

ței Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă pentru 
țit între unități de învățământ preuniversitar a 

ținerea inspecției la clasă pentru disciplina 
țit între unități de învățământ preuniversitar a 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 191/15.05
 
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 funcţionare 

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 15.05.2019
Art.1Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor Stăncioiu Simona Izabela 
privind prelungirea contractului  individual de muncă pe perioadă determinată în anul 
2019-2020 (14 ore de limba italiană
Art.2 Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor  Bucur Iuliana privind 
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinatp în anul 
2020 (12 ore de economie) 
Art.3Aprobarea decontului navetei cadrelor did
Art.4Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna aprilie 2019
 
 
 
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. 191/15.05.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor Stăncioiu Simona Izabela 
privind prelungirea contractului  individual de muncă pe perioadă determinată în anul 

2020 (14 ore de limba italiană) 
Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor  Bucur Iuliana privind 

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinatp în anul 

decontului navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2019
Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna aprilie 2019 

  Secretar CA, 
   Șerban Alina Maria 

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor Stăncioiu Simona Izabela 
privind prelungirea contractului  individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 

Aprobarea acordului de principiu pentru doamna profesor  Bucur Iuliana privind 
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinatp în anul șvolar 2019- 

pentru luna aprilie 2019 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 
 

Hotărârea nr. 192/20.05
 
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 funcţionare 

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 20.05.2019
Art.1Acordarea  calificativului par
Art.2 Aprobarea cererii pentru concediu fără plată în vederea studiilor pentru doamna 
profesor Ancuța Iuliana pentru anul școlar 
Art.3 Aprobarea cererii doamnei Natu Maria Angelica, angajată ca secretar, prin care solicită 
reducerea programului de lucru de la 8 ore la 6 ore/zi deoarece are în cre
copil sugar de până un 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. 192/20.05.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

Acordarea  calificativului parțial pentru domnul profesor Burcea Dan Ovidiu
Aprobarea cererii pentru concediu fără plată în vederea studiilor pentru doamna 

ța Iuliana pentru anul școlar 2019-2020 
Aprobarea cererii doamnei Natu Maria Angelica, angajată ca secretar, prin care solicită 

reducerea programului de lucru de la 8 ore la 6 ore/zi deoarece are în creștere și întreținere un 

  Secretar CA, 
   Șerban Alina Maria 

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

țial pentru domnul profesor Burcea Dan Ovidiu 
Aprobarea cererii pentru concediu fără plată în vederea studiilor pentru doamna 

Aprobarea cererii doamnei Natu Maria Angelica, angajată ca secretar, prin care solicită 
ștere și întreținere un 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 193/10.06
 
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 funcţionare 

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 10.06.2019
Art.1Aprobarea componenței Comisiei de calcul a dobânzilor aferente hotârârilor 
judecătorești 
Art.2 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pe luna mai 2019
Art.3 Aprobarea decontului navetei elevilor pe lu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 193/10.06.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

ței Comisiei de calcul a dobânzilor aferente hotârârilor 

Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pe luna mai 2019 
Aprobarea decontului navetei elevilor pe luna mai 2019 

                               Secretar CA,
                    Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
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 

ței Comisiei de calcul a dobânzilor aferente hotârârilor 

Secretar CA, 
Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 194/3.07
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu 
-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 funcţionare 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 modifi

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

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 3.07.2019
Art.1Avizarea obiectivului general al propunerii de proiect ROSE CNNT
Art.2 Avizarea comisiei pentru sus
Art.3 Aprobarea componenței comisiei pentru înscrierea în liceu
Art.4 Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna iunie 2019
Art.5 Aprobarea cererii nr.1654/28.06.2019 pentru revenirea din concediul de cre
doamnei profesor Popescu Mihaela începând cu 5.07.2019
 
 
 
 
 
 
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. 194/3.07.2019 

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  

gulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

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

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 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

Avizarea obiectivului general al propunerii de proiect ROSE CNNT 
Avizarea comisiei pentru susținerea examenelor de corigență 

ței comisiei pentru înscrierea în liceu 
Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna iunie 2019 
Aprobarea cererii nr.1654/28.06.2019 pentru revenirea din concediul de cre

profesor Popescu Mihaela începând cu 5.07.2019 

                               Secretar CA,
                    Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

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, 

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 

Aprobarea cererii nr.1654/28.06.2019 pentru revenirea din concediul de creștere copil a 

Secretar CA, 
Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 
 

Hotărârea nr. 195/12.07
 
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 funcţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de pred
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 administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 12.07.2019
Art.1Aprobarea cererilor de transfer a elevilor de clasa a Va conform anexei
Art.2 Avizarea obiectivului general al propunerii de Proiect 
reprezentanții comunității din 10.07.2019
Art.3 Aprobarea cererii nr.1891/11.07.2019
CNNT 
 
 
 
 
 
 
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. 195/12.07.2019 

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, 

ile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de pred

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 

l Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

Aprobarea cererilor de transfer a elevilor de clasa a Va conform anexei
Avizarea obiectivului general al propunerii de Proiect ROSE- rezultat după întâlnirea cu 

ții comunității din 10.07.2019 
Aprobarea cererii nr.1891/11.07.2019- concediu de odihnă Ciobanu Hilda, laborantă 

                               Secretar CA,
                    Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 

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 

Aprobarea cererilor de transfer a elevilor de clasa a Va conform anexei 
rezultat după întâlnirea cu 

concediu de odihnă Ciobanu Hilda, laborantă 

Secretar CA, 
Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 196/18.07
 
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 funcţionare 

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
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiului Na
şedinţã ordinarã în data 18.07.2019
Art.1Aprobarea cererilor de transfer a elevilor Gorgon Sergiu 
de la Școala nr.4 Elena Donici Cantacuzino la Colegiul Na
Va 
Art.2 Aprobarea cererii nr.2064/18.07.2019 a doamnei Stăncioiu Izabela prin care solicită 
înscrierea elevei Stăncioiu Irina Elena în clasa a IX a în care va fi înscrisă 
Stăncioiu Ilinca- Maria 
Art.3 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2019
Art.4 Aprobarea delegării atribu
perioada concediului de odihnă către Budoiu Ionu
9.08.2019) și Andreiana Carmen (12.08
Art.5 Aprobarea propunerii de Proiect Rose ce urmează a fi depus la ISJ Dâmbovi
validare și apoi depus pâna la data de 22.07.2019 la MEN
Art.6 Aprobarea cererii de concediu de odihnă pentru doamna Bratu Gabriela, doamna Natu 
Angelica și doamna Brezeanu Manuela
 
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. 196/18.07.2019 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul 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 

355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
.2019, hotãrãşte:  

Aprobarea cererilor de transfer a elevilor Gorgon Sergiu și Constantinescu Ana Maria, 
ena Donici Cantacuzino la Colegiul Național Nicolae Titulescu în clasa a 

Aprobarea cererii nr.2064/18.07.2019 a doamnei Stăncioiu Izabela prin care solicită 
înscrierea elevei Stăncioiu Irina Elena în clasa a IX a în care va fi înscrisă și sora ei 

Art.3 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2019
barea delegării atribuțiilor de serviciu de către doamna director Voicu Victoria în 

perioada concediului de odihnă către Budoiu Ionuț (29.07- 2.08.2019), Mitroi Mihaela (5.08
și Andreiana Carmen (12.08- 30.08.2019) 

Art.5 Aprobarea propunerii de Proiect Rose ce urmează a fi depus la ISJ Dâmbovi
și apoi depus pâna la data de 22.07.2019 la MEN- UMPFE 

ea cererii de concediu de odihnă pentru doamna Bratu Gabriela, doamna Natu 
și doamna Brezeanu Manuela 

                               Secretar CA,
                 Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile 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 
OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
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țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 
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Aprobarea cererii nr.2064/18.07.2019 a doamnei Stăncioiu Izabela prin care solicită 
și sora ei geamănă 

Art.3 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2019 
țiilor de serviciu de către doamna director Voicu Victoria în 
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Secretar CA, 
Șerban Alina Maria 


