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Hotărârea nr. 169/03.09.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 03.09.2018, hotãrãşte:  

Art.1  Aprobarea acordului pentru detașarea în interesul învățământului pentru domnul 

profesor Pintican Cătălin în anul școlar 2018-2019 

Art.2   Aprobarea suspendării contractului individual de muncă pentru doamna Păduraru 

Mihaela, conform codului muncii, art.81 (7), demisie fără preaviz, începând cu 01.09.2018 

Art.3  Aprobarea comisiei pentru revizuirea ROF 2018-2019 (directori Voicu Victoria şi 

Andreiana Carmen, profesor Budoiu Ion, Hârciu Cătălin− reprezentant părinţi, Stoica Teodora 

– reprezentant elevi, profesor Abramescu Simona – reprezentant sindicat şi profesor Mitroi 

Mihaela) 

Art.4  Aprobarea  comisiei pentru revizuirea RI (directori Voicu Victoria şi Andreiana 

Carmen, contabil Casandroiu Ionela, secretar şef  Bratu Gabriela, Hârciu Cătălin− 

reprezentant părinţi, Nicoară Adrian− reprezentant sindicat, administrator Odaciuc Daniela şi 

reprezentant elevi, Stoica Teodora) 

 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 170/05.09.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 05.09.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea punctajelor și calificativelor din fișele de evaluare a personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018 

Art.2 Aprobarea componenței comisiei programului Școală după Școală pentru anul școlar 

2018-2019 pentru clasa a Va 

Art.3 Aprobarea CDȘ pentru anul școlar 2018-2019 

Art.4 Validarea profesorilor diriginți pentru anul școlar 2018-2019 

Art.5 Aprobarea desemnării coordonatorului de proiecte și programe educative pentru 2018-

2019 

Art.6 Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor conform procesului verbal  

Art.7 Aprobarea cererilor de trecere la o nouă treaptă de salarizare pentru domnul Ionuț 

Budoiu și doamna Cristina Nae 

Art.8 Aprobarea numirii în funcție de responsabil SNAC a doamnei profesor Laura Cojocaru 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 171/19.09.2018 

 

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 preuniversitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invãţãmântul 

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 personalului 

didactic în anul școlar 2018-2019 

 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţã 

ordinarã în data 19.09.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea calificativelor personalului didactic evaluat cu activitate în două școli 

Art.2 Aprobarea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

vacante de la nivelul instituției (limba latină- 13 ore, sociologie- 5 ore, logică și argumentare- 3 ore) 

Art.3 Aprobarea Comisiei pentru echivalarea semestrului II, clasa a Xa, profil științele naturii pentru 

elevul Dogărel David Elli, elev care a efectuat studii în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord 

Art.4 Aprobarea planului managerial al compartimentului secretariat pentru anul școlar 2018-2019 

Art.5 Aprobarea perioadei de desfășurare a Programului Școala Altfel 2018-2019 (29.10.2018- 

02.11.2018) 

Art.6 Revizuirea și aprobarea fișei individuale a postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

Art.7 Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate 

Art.8 Aprobarea Comisiei pentru echivalarea gradelor II, I, master, doctorat în credite transferabile 

pentru doamna profesor Dobrescu Ramona, doamna profesor Ianeț Alina, domnul profesor Pintican 

Cătălin, doamna profesor Nițiguș Ana-Maria și respectiv doamna profesor Andreiana Carmen 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 172/03.10.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 03.10.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea Planului managerial Compartiment bibliotecă pentru anul școlar 2018-2019 

Art.2 Aprobarea cererilor de trecere la altă treaptă de salarizare pentru cadrele didactice 

menționate în procesul verbal 

Art.3  Aprobarea transferului elevului Chiriță Dragoș Constantin din clasa a Va de la CNNT 

Pucioasa la Școala Gimnazială nr.56 din București 

Art.4 Aprobarea transferului elevei Coman Maria Cristina din clasa a Va de la CNNT 

Pucioasa la Școala Ginazială Mihai Viteazul Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 173/04.10.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 04.10.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea prelungirii detașării pe o perioadă de 6 luni (04.10.2018-03.04.2019) la 

Colegiul Național "Nicolae Titulescu" de la SC SMART AUTO INSURANCE PUCIOASA  

a doamnei Apostol Maria Angelica pe postul de secretar. 

Art.2 Aprobarea Comisiei de examinare pentru promovarea în grade trepte profesionale în 

următoarea  componență: președinte: Voicu Victoria, secretar: Ciobanu Hilda, membrii: 

Catana Cornelia-secretar Școala Gimnazială "Diaconu Coresi" Fieni, Bratu Gabriela- secretar 

șef CNNT Pucioasa, comisia de contestații: președinte: Andreiana Carmen, secretar: Bratu 

Florentina, membrii: Murgu Mihaela- secretar Liceul tehnologic "Aurel Rainu" Fieni, Ionela 

Casandroiu- administrator financiar CNNT 

 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 174/10.10.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 10.10.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea Regulamentului de funcționare a C.A.și a responsabilităților membrilor C.A. 

Art.2 Aprobarea tematicii Consiliului de Administrație 

Art.3 Aprobarea înscrierii la grade didactice pentru d-na profesor Dobrescu Ramona 

(Ciortan)- prima inspecție curentă pentru gradul I seria 2019-2020, d-na profesor Savu Elena 

Cristina- prima inspecție curentă pentru gradul II-sesiunea 2019-2021, d-na profesor Bucur 

Iuliana Maria-prima inspecție curentă-gradul II-sesiunea 2019-2021 

Art.4 Aprobarea Comisiei de coordonare a Programului Național "Școala Altfel"-2018 

(director, director adjunct,prof. Adina Pașol, prof. Ionuț Budoiu, părinte Silviu Neaga, elev- 

Popescu Alexandra, Oana Dobre- consilier psihopedagogic) 

Art.5  Aprobarea cererii de retragere a elevei Bran Andreea, clasa XIF- plecare în străinătate-

Cipru 

 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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 Hotărârea nr. 175/17.10.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 17.10.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare- semestrul I 

Art.2 Aprobarea graficului de activități din "Școala Altfel":Să știi mai multe, să fii mai 

bun!"2018-2019 

Art.3 Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2017-2018 

Art.4 Aprobarea înscrierii la gradul didactic II pentru doamna Pașol Adina Liliana 

(Gheorghe)- prima inspecție curentă pentru gradul II- sesiunea 2019-2021 

Art.5 Aprobarea decontului transport elevi pe luna septembrie 2018 

Art.6 Aprobarea decontului transport cadre didactice pe luna septembrie 2018 

Art.7 Aprobarea cererii de retragere de la cursuri a elevului Maximilian Florin, elev în clasa a 

XII a C 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 176/26.10.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 26.10.2018, hotãrãşte:  

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 școlar 2019-2019 

Art.2 Avizarea planului de implementare a PDI/planului operațional pentru anul școlar 2018- 

2019 și a planului managerial al directorilor 

Art.3 Validarea dosarelor pentru Bursa Bani de liceu 

Art.4 Validarea raportului general privind starea și calitatea învățământului în CN 

N.Titulescu 2017-2018 

Art.5 Aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNNT pentru 

anul școlar 2018- 2019 ediția 4 

Art.6 Aprobarea revizuirii Regulamentului intern- ediția 3 

 

 

 

 

 

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 177/5.11.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 5.11.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Validarea stabilirii componenței Comisiei de disciplină (cf. Sesizării 3495) 2.11.2018 și 

sesizarea 3476 (31.10.2018) 

Art.2 Aprobarea Codului Etic al CNNT 

  

 

 

 

 

 

 

  

Președinte CA,      Secretar CA, 

Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria 
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Hotărârea nr. 178/14.11.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 14.11.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea propunerilor de normare pentru anul școlar 2018-2019 

Art.2 Aprobarea planificărilor lucrărilor scrise pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 

Art.3 Aprobarea Raportului referitor la Programul Școala Altfel- Să știi mai multe, să fii mai 

bun! 

Art.4 Aprobarea noului orar 
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Hotărârea nr. 179/29.11.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 29.11.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 

Art.2 Aprobarea proiectului de buget al unității pentru anul 2019 

Art.3 Aprobarea Procedurii Operaționale privind activitatea de mentorat 

Art.4 Aprobarea Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea serviciului pe 

școală 

Art.5 Aprobarea cererii de transfer a elevei Blaj Roxana Mihaela de la clasa a IX a D 

Art.6 Aprobarea cererii de transfer a elevului Wojcik Andrew John de la clasa a Va la Școala 

Diaconu Coresi Fieni 

Art.7 Aprobarea trecerii la altă treaptă de vechime pentru doamna profesor Dumitrescu Elena 

Art.8 Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea frecvenței elevilor și a ritmicității notării, pe 

baza notei de control întocmită de Comisia pentru frecvență și disciplină, verificare și control 

documente școlare 

Art.9 Aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat 
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Hotărârea nr. 180/18.12.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 18.12.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea tematicii lucrărilor pentru atestatele de competență lingvistică ale 

absolvenților claselor cu studiu intensiv al limbilor străine (engleză, italiană) și a tematicii 

lucrărilor pentru atestatele  profesionale pentru absolvenții claselor de matematică- 

informatică 

Art.2 Aprobarea Planului managerial al laborantului pentru anul școlar 2018-2019 

Art.3 Aprobarea Planului managerial al Compartimentului Contabilitate pentru anul școlar 

2018-2019 

Art.4 Aprobarea decontului navetei cadre didactice pe luna noiembrie 2018 

Art.5 Aprobarea decontului navetei elevilor pe luna noiembrie 2018 

Art.6 Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2019-2020 

Art.7 Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de post pentru personalul nedidactic 

Art.8 Aprobarea Comisiei de Recepție a valorilor materiale 

Art.9 Aprobarea Comisiei de inventariere și a comisiei de casare 
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Hotărârea nr. 181/21.12.2018 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 21.12.2018, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea deleg[rii atribuțiilor de serviciu și a tuturor prerogativelor funcției de 

director către doamna profesor Mitroi Mihaela, domnul profesor Budoiu Ionuț și doamna 

profesor Abramescu Simona pentru zilele de 27.12.2018, 28.12.2018 și respectiv 03.01.2019 

și 04.01.2019 perioada în care directorul și directorul adjunct își efectuează concediul de 

odihnă 

Art.2 Aprobarea cererilor de casare propuse de gestiunea administrație/ magazie, gestiunea 

sport și gestiunea informatician 

Art.3 Aprobarea plății pentru indemnizația de instalare a domnului profesor Profirescu Iulian 

în conformitate cu art. 23 al (1) din HG.281/1993 
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Hotărârea nr. 182/23.01.2019 

 

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 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 23.01.2019, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea delegării atribuțiilor de serviciu și preluarea tuturor prerogativelor funcției 

de director doamnei director adjunct  Andreiana Carmen pentru zilele de 28.01.2019 și 

29.01.2019 

Art.2 Aprobarea cererii de transfer a elevei Grigoraș Ruzandra Mihaela de la clasa a Xa D în 

străinătate (Marea Britanie) 

Art.3 Aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2018 

Art.4 Aprobarea decontului navetei elevilor pe luna decembrie 2018 
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Hotărârea nr. 183/30.01.2019 
 

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 invãţãmântul 

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 personalului 

didactic în anul școlar 2018-2019 

 

Consiliul de administraţie al Colegiului Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţã 

ordinarã în data 30.01.2019, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea punctajelor din rapoartele de evaluare ale activității personalului nedidactic pentru 

anul 2018 

Art.2 Aprobarea CDȘ pentru anul școlar 2019-2020 

Art.3 Aprobarea referatelor de necesitate- compartiment informatică (numărul de înregistrare 

205/30.01.2019, nr.206/30.01.2019 și nr.202/29.01.2019 

Art.4 Aprobarea continuității activității până la împlinirea vârstei de 65 de ani pentru doamna profesor 

Stan Sorina 

Art.5 Aprobarea cererii de reducere a normei didactice cu două ore pentru doamna profesor 

Abramescu Simona 

Art.6 Aprobarea cererii de reducere a normei didactice cu două ore pentru doamna profesor Nae 

Cristina 

Art.7 Aprobarea cererii de reducere a normei didactice cu două ore pentru domnul profesor Stănescu 

Gheorghe 

Art.8 Aprobarea cererii de reducere a normei didactice cu două ore pentru doamna profesor Costin 

Cristina  

Art.9 Aprobarea cererii de reducere a normei didactice cu două ore pentru doamna profesor 

Diaconescu Mihaela Cristina 

Art.10 Aprobarea cererii de completare a catedrei la nivelul unității cu o oră de științe pentru doamna 

profesor Diaconescu Mihaela Cristina 
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Hotărârea nr. 184/6.02.2019 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 6.02.2019, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea componenței comisiei de mobilitate a personalui didactic în anul școlar 

2018-2019 constituită la nivelul unității de învățământ 

Art.2 Aprobarea condițiilor specifice pentru etapele de mobilitate a personalului didactic în 

anul școlar 2019-2020 

Art.3 Aprobarea cererilor de transfer pentru eleva Băcioiu Emanuela Victoria (clasa a VIa), 

eleva Plettinckx Ingrid (aviz C.A.), eleva Sandu Ana Maria, neaprobarea cererilor de transfer 

pentru elevii Udrea Leonard, Pușpan Adrian Nicolae, Gheorghe Ionuț Alexandru și Bănescu 

Sebastian Constantin (aprobare doar cu aviz IȘJ) 

Art.4 Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea frecvenței cadrelor didactice la activitățile 

CP, comisii metodice, activități extrașcolare, extracurriculare organizate la nivelul instituției 

Art.5 Aprobarea criteriilor specifice pentru acordarea burselor școlare 
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Hotărârea nr. 185/8.02.2019 

 

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 preuniversitare, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

invãţãmântul 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 

personalului didactic în anul școlar 2018-2019 

 

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

şedinţã ordinarã în data 8.02.2019, hotãrãşte:  

Art.1 Aprobarea Proiectului Planului de Încadrare pentru anul şcolar 2019 – 2020 
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