
 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 170/03.09
 
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 03.09.201
Art.1  Aprobarea acordului pentru deta
profesor Pintican Cătălin în anul 
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
 
 
 
 
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. 170/03.09.2018 

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 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:  

barea acordului pentru detașarea în interesul învățământului pentru domnul 
profesor Pintican Cătălin în anul școlar 2018-2019 

Aprobarea suspendării contractului individual de muncă pentru doamna Păduraru 
codului muncii, art.81 (7), demisie fără preaviz, începând cu 01.09.2018

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

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 

șarea în interesul învățământului pentru domnul 

Aprobarea suspendării contractului individual de muncă pentru doamna Păduraru 
codului muncii, art.81 (7), demisie fără preaviz, începând cu 01.09.2018 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 171/05.09.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile
-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 Coleg
şedinţã ordinarã în data 05.09.201
Art.1 Aprobarea punctajelor și calificativelor din fișele de evaluare a personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru activitatea desfă
Art.2 Aprobarea componenței comisiei programului 
2018-2019 pentru clasa a Va 
Art.3 Aprobarea CDȘ pentru anul 
Art.4 Validarea profesorilor dirigin
Art.5 Aprobarea desemnării coordonatorului de proiecte 
2019 
Art.6 Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor 
Art.7 Aprobarea cererilor de trecere la o nouă treaptă de salarizare pentru domnul Ionu
Budoiu și doamna Cristina Nae
Art.8 Aprobarea numirii în func
 
 
 
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. 171/05.09.2018 

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 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:  
și calificativelor din fișele de evaluare a personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018 
ței comisiei programului Școală după Școală pentru anul 

pentru anul școlar 2018-2019 
profesorilor diriginți pentru anul școlar 2018-2019 

Aprobarea desemnării coordonatorului de proiecte și programe educative pentru 2018

Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor conform procesului verbal 
Aprobarea cererilor de trecere la o nouă treaptă de salarizare pentru domnul Ionu

și doamna Cristina Nae 
Aprobarea numirii în funcție de responsabil SNAC a doamnei profesor Laura Cojocaru

    Secretar CA, 
cu     Șerban Alina Maria

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 

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 

și calificativelor din fișele de evaluare a personalului didactic și 

pentru anul școlar 

și programe educative pentru 2018-

conform procesului verbal  
Aprobarea cererilor de trecere la o nouă treaptă de salarizare pentru domnul Ionuț 

de responsabil SNAC a doamnei profesor Laura Cojocaru 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 

 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 
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 Metodolo

didactic în anul școlar 2018-2019
 
Consiliul de administraţiei al Colegiul Na
ordinarã în data 19.09.2018, hotãrãşte: 
Art.1 Aprobarea calificativelor personalul
Art.2 Aprobarea Comisiei pentru organizarea 
vacante de la nivelul instituției (limba latină
Art.3 Aprobarea Comisiei pentru echivalarea
elevul Dogărel David Elli, elev care a efectuat studii în Regatul Unit al Marii Britanii 
Nord 
Art.4 Aprobarea planului managerial 
Art.5 Aprobarea perioadei de desfă
02.11.2018) 
Art.6 Revizuirea și aprobarea fișei individuale a postului pentru personalul didactic și di
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 Iane
Cătălin, doamna profesor Nițiguș Ana
 
 
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. 172/19.09.2018 

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 

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 

educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia 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 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 

2019 

Consiliul de administraţiei al Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţ
, hotãrãşte:  

personalului didactic evaluat cu activitate în două 
Aprobarea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

(limba latină- 13 ore, sociologie- 5 ore, logică și argumentare
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 

Aprobarea planului managerial al compartimentului secretariat pentru anul școlar 2018
Aprobarea perioadei de desfășurare a Programului Școala Altfel 2018-2019 (29.10.2018

și aprobarea fișei individuale a postului pentru personalul didactic și di
Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate
Aprobarea Comisiei pentru echivalarea gradelor II, I, master, doctorat în credite transferabile 

pentru doamna profesor Dobrescu Ramona, doamna profesor Ianeț Alina, domnul profesor Pintican 
țiguș Ana-Maria și respectiv doamna profesor Andreiana Carmen

   Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

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, cu 

ãmânt preuniversitare, aprobat 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invãţãmântul 

idactic şi didactic auxiliar aprobatã 

cadru de mobilitate a personalului 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţã 

ui didactic evaluat cu activitate în două școli 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

și argumentare- 3 ore) 
științele naturii pentru 

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

școlar 2018-2019 
2019 (29.10.2018- 

și aprobarea fișei individuale a postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar 
Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din unitate 
Aprobarea Comisiei pentru echivalarea gradelor II, I, master, doctorat în credite transferabile 

ț Alina, domnul profesor Pintican 
fesor Andreiana Carmen 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 

Hotărârea nr. 173/03.10.2018
 
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 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 03.10.201
Art.1 Aprobarea Planului managerial Compartiment bibliotecă pentru anul 
Art.2 Aprobarea cererilor de trecere la altă treaptă de salarizare pentru cadrele didactice 
menționate în procesul verbal 
Art.3  Aprobarea transferului elevului Chiri
Pucioasa la Școala Gimnazială
Art.4 Aprobarea transferului elevei Coman Maria Cristina din clasa a Va de la CNNT 
Pucioasa la Școala Ginazială Mihai Viteazul Pucioasa
 
 
 
 
 
 
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. 173/03.10.2018 

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 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 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

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

Aprobarea Planului managerial Compartiment bibliotecă pentru anul 
Aprobarea cererilor de trecere la altă treaptă de salarizare pentru cadrele didactice 

 
transferului elevului Chiriță Dragoș Constantin din clasa a Va de la CNNT 

Școala Gimnazială nr.56 din București 
Aprobarea transferului elevei Coman Maria Cristina din clasa a Va de la CNNT 

Mihai Viteazul Pucioasa 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

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 
MENŞ 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 Planului managerial Compartiment bibliotecă pentru anul școlar 2018-2019 
Aprobarea cererilor de trecere la altă treaptă de salarizare pentru cadrele didactice 

ță Dragoș Constantin din clasa a Va de la CNNT 

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

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 174
 
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 f

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 ulteri

- 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 04.10.201
Art.1 Aprobarea prelungirii deta
Colegiul Național "Nicolae Titulescu" de la SC SMART AUTO INSURANCE PUCIOASA  
a doamnei Apostol Maria Angelica pe 
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" Fi
șef CNNT Pucioasa, comisia de contestații: președinte: Andreiana Carmen, secretar: Bratu 
Florentina, membrii: Murgu Mihaela
Casandroiu- administrator financiar 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. 174/04.10.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile 
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 
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 prelungirii detașării pe o perioadă de 6 luni (04.10.2018-03.04.2019) la 
țional "Nicolae Titulescu" de la SC SMART AUTO INSURANCE PUCIOASA  

a doamnei Apostol Maria Angelica pe postul de secretar. 
Aprobarea Comisiei de examinare pentru promovarea în grade trepte profesionale în 

ță: președinte: Voicu Victoria, secretar: Ciobanu Hilda, membrii: 
Școala Gimnazială "Diaconu Coresi" Fieni, Bratu Gabriela

șef CNNT Pucioasa, comisia de contestații: președinte: Andreiana Carmen, secretar: Bratu 
Florentina, membrii: Murgu Mihaela- secretar Liceul tehnologic "Aurel Rainu" Fieni, Ionela 

administrator financiar CNNT 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

 
 
 
 

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 
obatã 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 

03.04.2019) la 
țional "Nicolae Titulescu" de la SC SMART AUTO INSURANCE PUCIOASA  

Aprobarea Comisiei de examinare pentru promovarea în grade trepte profesionale în 
ță: președinte: Voicu Victoria, secretar: Ciobanu Hilda, membrii: 

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

secretar Liceul tehnologic "Aurel Rainu" Fieni, Ionela 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web: 

 

Hotărârea nr. 175/10.10.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare 
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 10.10.201
Art.1 Aprobarea Regulamentului de func
Art.2 Aprobarea tematicii Consiliului de Administra
Art.3 Aprobarea înscrierii la grade didactice pentru d
(Ciortan)- prima inspecție curentă pentru gradul I seria 2019
Cristina- prima inspecție curentă pentru gradul II
Iuliana Maria-prima inspecție curentă
Art.4 Aprobarea Comisiei de coordonare a Programului Na
(director, director adjunct,prof. Adina Pa
Popescu Alexandra, Oana Dobre
Art.5  Aprobarea cererii de retragere a elevei Bran Andreea, clasa XIF
Cipru 
 
 
 
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. 175/10.10.2018 

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 

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
ia 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 Regulamentului de funcționare a C.A.și a responsabilităților membrilor C.A.
Aprobarea tematicii Consiliului de Administrație 
Aprobarea înscrierii la grade didactice pentru d-na profesor Dobrescu Ramona 

ție curentă pentru gradul I seria 2019-2020, d-na profesor
ție curentă pentru gradul II-sesiunea 2019-2021, d-na 

ție curentă-gradul II-sesiunea 2019-2021 
Aprobarea Comisiei de coordonare a Programului Național "Școala Altfel"

(director, director adjunct,prof. Adina Pașol, prof. Ionuț Budoiu, părinte Silviu Neaga, elev
Popescu Alexandra, Oana Dobre- consilier psihopedagogic) 

retragere a elevei Bran Andreea, clasa XIF- plecare în străinătate

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
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 

ționare a C.A.și a responsabilităților membrilor C.A. 

na profesor Dobrescu Ramona 
profesor Savu Elena 
na profesor Bucur 

țional "Școala Altfel"-2018 
șol, prof. Ionuț Budoiu, părinte Silviu Neaga, elev- 

plecare în străinătate-

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 

 
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/
-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 ulter
-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 17.10.201
Art.1 Aprobarea calendarului activită
Art.2 Aprobarea graficului de activită
bun!"2018-2019 
Art.3 Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul 
Art.4 Aprobarea înscrierii la gradul didactic II pentru doamna Pa
(Gheorghe)- prima inspecție curentă pentru gradul II
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 d
XII a C 
 
 
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. 176/17.10.2018 

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 preu

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

niversitar 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
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 calendarului activităților educative școlare și extrașcolare-
graficului de activități din "Școala Altfel":Să știi mai multe, să fii mai 

Validarea raportului de evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2017
Aprobarea înscrierii la gradul didactic II pentru doamna Pașol Adina Liliana

ție curentă pentru gradul II- sesiunea 2019-2021 
Aprobarea decontului transport elevi pe luna septembrie 2018 
Aprobarea decontului transport cadre didactice pe luna septembrie 2018
Aprobarea cererii de retragere de la cursuri a elevului Maximilian Florin, elev în clasa a 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

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 

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

cadru de mobilitate a 

olae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

- semestrul I 
ți din "Școala Altfel":Să știi mai multe, să fii mai 

școlar 2017-2018 
șol Adina Liliana 

 

Aprobarea decontului transport cadre didactice pe luna septembrie 2018 
e la cursuri a elevului Maximilian Florin, elev în clasa a 

Șerban Alina Maria 


