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În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi 
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 administraţiei al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 25.10.201
Art.1 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic 
conf. Art.6 (2) al OMECTS 5559/7.10.2011, pentru anul 
Art.2 Avizarea planului de implementare a PDI /planului opera
2019 și a planului managerial al directorilor
Art.3 Validarea  dosarelor pentru Bursa 

Art.4 Validarea raportului general privind starea 

Titulescu" 2017-2018 
Art.5 Aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare 
anul școlar  2018-2019 ediția 4
Art.6 Aprobarea revizuirii Regulamentului intern 
 
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. 177/25.10.2018 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt pre

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
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:  

perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic 
conf. Art.6 (2) al OMECTS 5559/7.10.2011, pentru anul școlar 2018-2019 

Avizarea planului de implementare a PDI /planului operațional pentru anul
și a planului managerial al directorilor 

dosarelor pentru Bursa "Bani de liceu" 

Validarea raportului general privind starea și calitatea învățământului în CN 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNNT pentru 
ția 4 

revizuirii Regulamentului intern – ediția 3 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
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 

perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic 
 

țional pentru anul școlar 2018-

și calitatea învățământului în CN "Nicolae 

și Funcționare al CNNT pentru 

Șerban Alina Maria 
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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 
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 administraţiei al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 5.11.201
Art.1 Validarea  componenței
3476/31.10.2018) 
 
 
 
 
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. 178/5.11.2018 

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 funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
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 

/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:  

ței  Comisiei de disciplină (cf.sesizării 3495/2.11.2018 

    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 

OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

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

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

Comisiei de disciplină (cf.sesizării 3495/2.11.2018 și sesizării 

Șerban Alina Maria 


