COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
“CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

06.09.2016

HOTARAREA NR. 21
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
06.09.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se valideaza - Schema de personal didactic auxiliar și nedidactic an scolar

2016-2017, omen 4619/2014 art.15, alin.1 lit.h;
-didactic auxiliar – 12,50
- nedidactic – 18
Art.2 Se supune la vot si se valideaza - Norme personal didactic de predare an scolar 2016-2017, omen
4619/2014 art.15, alin.1 lit.h;
- Total norme – 49,53
Din care:
- Titular (inclusiv detasati) – 48,98 norme
- Asociati
- 0,55 norme
- Ansamblu coral
2 ore
Art.3 Se supune la vot si se aproba - Spor de specialitate an scolar 2016-2017, anexa 1 la omen
4927/2013 art.13.
Art.4 Se supune la vot si se aproba - Componenta birourilor secretariat si contabilitate, OUG 77, art.3;
•

BIROU SECRETARIAT

1.
2.
3.
4.
5.

CACIULA MONICA
GEORGESCU VIORELA
NAFTANAILA MIHAELA
TUTA MARIAN
LECA GEORGETA
• BIROU CONTABILITATE

1.
2.
3.
4.

ONCIOIU NICUSOR
VLAJOAGA MARIANA
NECULA CATALIN
VILCOCI MIRELA
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5. BUTA FLORENTINA

Art.5 Se supune la vot si se aproba orarul – an scolar 2016-2017.
Art.6 Se supune la vot si se aproba comisia de revizuire a Proiectului de dezvoltare institutionala

pentru perioada 2016-2020, omen 4619/2014 art.15, alin.1 lit.k;
Art.7 Se supune la vot si se aproba - Planificare exercitii situatii de urgenta.
Art.8 Se supune la vot si se aproba amanare medicala - elevul Dulcă Ionuț Octavian clasa XI-a,
OMECTS 5575/2011, ART.29.
Art.9 Se supune la vot si se aproba transferarile.
Art.10 Prezentarea situatiei de la structura - Gradinita cu Program Normal Valea Romanestilor – nu
functioneaza in anul scolar 2016-2017.

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

16.08.2016

HOTARAREA NR. 20

Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
16.08.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se aproba detasarile in interesul invatamantului pentru anul scolar 20162017: prof. Covilcescu Marian – 14 ore rezervate de ed.fizica; prof. Bugheanu Gabriela – catedra
rezervata de limba si literature romana.

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

13.07.2016

HOTARAREA NR. 19
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
13.07.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se aproba incadrarile personalul didactic de predare pentru anul scolar
2016-2017.
Art.2 Se supune la vot si se aproba programele CDS pentru anul scolar 2016-2017.
Art.3 Se supune la vot si se aproba asociati pentru anul scolar 2016-2017
Prof. Ionescu Eduard – practica pedagogica, Prof. Tuta Marian Constantin - TIC.
Art.4 Se supune la vot si se aproba - norma didactica de predare la 16 ore, la cerere pentru prof.
Radu Aurora Liliana si prof. Idorasi Ion pentru anul scolar 2016-2017
Art.5 Se supune la vot si se aproba plata cu ora pentru anul scolar 2016-2017.
Art.6 Se supune la vot si se aproba scolile de aplicatie pentru desfasurarea practicii pedagogice
in anul scolar 2016-2017:
- Scoala de Aplicatie a Colegiului National Pedagogic ,,Carol I” pentru invatamant primar si
prescolar(1);
- Scoala Gimnaziala ,,CD Aricescu” pentru invatamant primar;
- Gradinita cu Program Prelungit ,,Sf.Nicolae”(4) si structurile - Gradinita cu Program Normal
nr.7(1), Gradinita cu Program Normal nr.8(2), Gradinita cu Program Normal Grui (3) - pentru
invatamant prescolar;
- Scoala Gimnaziala ,,Nanu Muscel”- pentru limba franceza;
- Scoala de Aplicatie a Colegiului National Pedagogic ,,Carol I” - pentru limba engleza.
Art.7 Se supune la vot si se aproba dirigintii pentru clasele a V-a si a IX- a in anul scolar 20162017:
- VA – prof. Calcii Cristian; VB– prof. Peti Luisa;
- IX A - prof. Caciula Laura; IX B - prof. Palade Coralia; IX C - prof. Manole Delia; IX B - prof.
Vintila Irinel.
Art.8 Se supune la vot si se aproba organigrama pentru anul scolar 2016-2017.
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Art.9 Se supune la vot si se aproba calificativele anuale pentru personalul didactic de predare si
personalul didactic auxiliar, anul scolar 2015-2016 – FOARTE BINE.
Art.10 Se supune la vot si se aproba detasarile in interesul invatamantului pentru anul scolar
2016-2017: prof. Covilcescu Marian – catedra rezervata de ed.fizica; prof. Bugheanu Gabriela –
catedra rezervata limba si literature romana.
Art.11 Se supune la vot si se aproba comisiile de corigenta, diferenta anul scolar 2015-2016.
Art.12 Se supune la vot si se aproba: anul scolar 2016-2017- cost meniu zilnic la cantina -14 lei,
scutire de plata regiei la internatul scolii, de catre elevii care au parintii angajati in invatamant.
Art.13 Se supune la vot si se aproba ,,avizul” pentru suplimentare de locuri pentru clasa a IX-a
invatatori-educatoare, ultimii trei candidate au aceiasi medie, 7,36.
Art.14 Se supune la vot si se aproba componenta claselor a IX-a invatatori-educatoare pentru anul
scolar 2016-2017.
Art.15 Se supune la vot si se aproba licitatii din SEAP – CUMPARARE DIRECTA: mobilier scolar,
arhivare, executare lucrari de reparatii la cladirea portarului, proiectare tehnica cladirea
,,BIBLIOTECA SCOLII”.
Art.16 Se supune la vot si se aproba numirea coordonatorului pentru proiecte şi programe

educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, cu respectarea
principiului continuităţii şi al performanţei – prof. Herisanu Alexandrina.
Art.17 Se supune la vot si se aproba numirea echipei de întocmire a orarului unităţii de
învăţământ: prof. Vintila Irinel, prof. Popescu Bucur, prof. Coza Paul.
Art.18 Informare privind
- rezultatele la bacalaureat si evaluare nationala 2016
- proiectul ROSE;
- taberele de matematica – cazare gratuita.

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

04.05.2016

HOTARAREA NR. 18
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
04.05.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se aproba Programul pentru sustinerea probelor de aptitudini,
specializare invatatori – educatoare, mai 2016
1. aptitudini artistice: miercuri, 25 mai 2016, orele 11,15
2. aptitudini muzicale: miercuri, 25 mai 2016, orele 14,00
3. interviu: joi, 26 mai 2016, orele 08,30
4. aptitudini fizice: joi, 26 mai 2016, orele 15,00
Art.2 Se supune la vot si se aproba Comisia de inscriere din unitatea de invatamant, conform art.16
(1) din OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010
 presedinte – prof. Cealicu Sebastian, director adjunct;
 secretar – Caciula Monica, secretar sef;
 membri – prof. Calcii Cristian, diriginte clasa a VIII-a A;
prof. Manole Delia, diriginte clasa a VIII-a B;
prof. Tuta Marian, informatician.
Art.3 Se supune la vot si se aproba Comisia EN clasa a VIII-a, conform art.10 din ordinul MECTS. nr.
4801/ 31.08.2010
 presedinte: prof. Radu Gheorghe – director
 membri: Prof. Idorasi Ion, Prof. Tuta Marian Constantin, Prof. Manole Delia, Prof.
Calcii Cristian
Art.4 Se supune la vot si se aproba: Comisia pentru sustinerea competentelor la bacalaureat 2016
Nume și prenume

Funcție în cadrul comisiei

CEALÎCU SEBASTIAN

PREȘEDINTE
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VINTILĂ IRINEL

MEMBRU

RADU GHEORGHE
TUȚĂ MARIAN

MEMBRU
SECRETAR

IDORAȘI ION

MEMBRU

CĂCIULĂ LAURA

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 1)

CARTALEANU GABRIELA

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 1)

ZAHARIA CARMEN

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 2)

BUGHEANU GABRIELA

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 2)

ROBE LAURA

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 1) - ENG.

PÎRȘE CAMELIA

PROFESOR EVALUATOR (COMISIA 1) - ENG.

GRIGORESCU MIHAELA

PROFESOR EVALUATOR - FRANCEZĂ

MANOLE DELIA

PROFESOR EVALUATOR - FRANCEZĂ

DUMITRU LOREDANA

PROFESOR EVALUATOR - FRANCEZĂ

FLORESCU LAURA

PROFESOR EVALUATOR - INFORMATICĂ

TUȚĂ MARIAN

PROFESOR EVALUATOR - INFORMATICĂ

Art.5 Se supune la vot si se aproba acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului
individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2016-2017 – prof. Constatinescu A.
Ioana Alexandra pentru Structura Gradinita Valea Romanestilor – art. 60 din OMENCS
nr.5559/2015.
Indeplineste conditiile art. 60 din OMENCS nr.5559/2015
- are media de repartizare la concursul de titularizare din 2015 – 7,37
- examenul de definitivat il sustine in anul 2016
Art.6 Informare – adresa ISJ Arges - bani de liceu, euro 200, se supune la vot si se aproba – plan de
actiune
Art.7 Informare desfasurare programul ,,Scoala altfel” – prof. Herisanu Alexandrina
Art.8 Informare deplasare in Grecia – prof. Georgescu Ion
Art.9 Informare deplasare la Parlamentul European – prof. Irimia Iulia, prof. Cartaleanu Gabriela
Art.10 Informare deplasare la Haga, proiect Erasmus+ – prof. Cealicu Sebastian
Art.11 Informare rezultate - olimpiade si concursuri nationale 2016
 Olimpiada Nationala de pedagogie-psihologie, licee pedagogice, 17-20.04.2016, Craiova
NR.

NUMELE ŞI

SECŢIUNEA/DISCIPLINA

CRT.

PRENUMELE

1.

FLOROIU MAREŞ
T.L. ANA-MARIA

2.

ONOFREI V.
RALUCA ELENA

CLASA

PREMIUL

PROF.

OBTINUT

ÎNDRUMĂTOR

PSIHOLOGIE/
Psihologia vârstelor

a XI a

PREMIUL
SPECIAL

Palade Coralia

PSIHOLOGIE /
Psihopedagogie specială

a XII a

LOCUL II

Ionescu Eduard

 Olimpiada Nationala de Limba Rusa, limba materna, 18-21.04.2016, Slobozia
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NR.

NUMELE ŞI

SECŢIUNEA/DISCIPLINA

CRT.

PRENUMELE

3.

UDREA A. NATALIA

LIMBA RUSA /
Limba materna

CLASA

a XII a

PREMIUL

PROF.

OBTINUT

ÎNDRUMĂTOR

LOCUL II

 Concursul National ,,MADE FOR EUROPE”, aprilie 2016, Satu Mare
(Concurs national de produse finale ale proiectelor de cooperare europeana)
Proiectul Comenius, numar de referinta COM – 13-PM-154-AG-UK, derulat in perioada
01.08.2013-31.07.2015, avand ca parteneri Turcia,Grecia, Danemarca si Anglia.
NR.

NUMELE ŞI

SECŢIUNEA/DISCIPLINA

CRT.

PRENUMELE

1.

BOBOC CIPRIAN

,,MADE FOR EUROPE”

CLASA

a XI a

PREMIUL

PROF.

OBTINUT

ÎNDRUMĂTOR

MENTIUNE

Vitan Kasiana

Art.12 Se supune la vot si se aproba decontarea navetei profesorilor si a elevilor navetisti pe luna
aprilie:
- Florescu Laura - Leresti, Constantinescu Ioana Alexandra – Jugur, Herisanu Alexandrina
– Valea Mare; Bugheanu Gabriela – Bughea de Jos.
- Aprobarea decontarii navetei elevilor pe luna aprilie;
Art.13 Se supune la vot si se aproba Validarea Parteneriatelor.

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

12.04.2016

HOTARAREA NR. 17
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
12.04.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se valideaza propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic din
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I”, privind acordarea pretransferului pe orele de limba si literatura
romana(6 ore) din unitate pentru doamna Samson N. Liliana Novica cadru didactic titular, cu
specializarea limba si literatura romana, din următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei ,,avizul directorului liceului
pedagogic si al inspectorului de specialitate”, ,,conditii specifice: gradul didactic I”;
- indeplinește condițiile prevăzute de criteriul ,, cadrul didactic este titular in specialitatea postului
in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacanta - conform art.54, alin.5, lit.a din
OMENCS nr.5559/2015” si are punctajul 93,85, fiind clasata pe primul loc.
Art.2 Se supune la vot si se valideaza propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic din
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I”, privind acordarea pretransferului pe orele de matematica (6 ore)
din unitate pentru doamna Radu I. Laura cadru didactic titular, cu specializarea matematica, din
următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei ,,avizul directorului liceului
pedagogic si al inspectorului de specialitate”, ,,conditii specifice: gradul didactic I”;
- indeplinește condițiile prevăzute de criteriul ,, cadrul didactic este titular la o unitate de
invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitate si are domiciliul
in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacanta - conform art.54, alin.5, lit.b din
OMENCS nr.5559/2015” - si are punctajul 93,90, fiind clasata pe primul loc.
Art.3 Se supune la vot si se valideaza propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic din
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I”, privind acordarea pretransferului pe orele de educatie
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tehnologica (8 ore) din unitate pentru doamna Volovschi F. Cornelia Mihaela cadru didactic titular, cu
specializarea educatie tehnologica , din următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei - ,,conditie specifica inspectie speciala la clasa – nota 10”;
- indeplinește condițiile prevăzute de criteriul ,, cadrul didactic este titular la trei unitati de
invatamant din alte localitati in specialitatea postului didactic/catedrei solicitate si are domiciliul in
localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacanta - conform art.54, alin.5, lit.b din
OMENCS nr.5559/2015” si are punctajul 59,61, fiind clasata pe primul loc.
Art.4 Se supune la vot si se valideaza propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic din
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I”, privind acordarea pretransferului pe catedra de pedagogie
din unitate pentru doamna Palade I. Coralia cadru didactic titular, cu specializarea pedagogie, din
următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei - ,,avizul directorului
liceului pedagogic si al inspectorului de specialitate” , ,,conditii specifice: alte formari in
specialitatea postului - ,,Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice” , Cursuri ce vizeaza
formarea profesorului metodist;
- indeplinește condițiile prevăzute de criteriul ,, cadrul didactic este titular in alta specialitate
decat cea a postului/catedrei si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul
didactic/catedra vacanta - conform art.54, alin.5, lit.d din OMENCS nr.5559/2015” - si are
punctajul 106, fiind clasata pe primul loc.
Art.5 Se supune la vot si se valideaza propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic din
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I”, privind acordul de principiu pentru pretransfer pe postul de
profesor pentru invatamantul primar din unitate pentru domnul Staicu S. Gheorghiță cadru didactic
titular, cu specializarea profesor pentru invatamantul primar, din următoarele motive:
- îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/catedrei;
- are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei - ,,avizul directorului
liceului pedagogic si al inspectorului de specialitate” , ,,conditii specifice: gradul didactic I,
absolvent al Colegiul National Pedagogic ,,Carol I” ;
- indeplinește condițiile prevăzute de criteriul ,, cadrul didactic este titular in specialitatea
postului in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacanta - conform art.54, alin.5, lit.a
din OMENCS nr.5559/2015” si are punctajul 91,05, fiind clasat pe primul loc.
Art.6 Se supune la vot si se aproba acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului
individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2016-2017 – prof. Constatinescu A.
Ioana Alexandra pentru Structura Gradinita Valea Romanestilor – art. 60 din OMENCS
nr.5559/2015.
Indeplineste conditiile art. 60 din OMENCS nr.5559/2015
- are media de repartizare la concursul de titularizare din 2015 – 7,37
- examenul de definitivat il sustine in anul 2016
Art.7 Informare, se supune la vot aprobarea desfiintarii, incepand cu anul scolar 2016-2017, a
clasei a XI-a real(actualmente a X-a E), specializarea stiinte ale naturii.
- pentru anul scolar 2016-2017 raman in clasa 13 elevi.
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Art.8 Se supune la vot si se aproba: Clasa a V-a - Sustinerea probei de interviu - sambata,
11.06.2016, orele 10.00.
Art.9 Se supune la vot si se aproba Transferari
Veniti:
Enache Denisa Ioana de la Scoala Gimnaziala Sf. Iacob in clasa a VI-a B, 20162017,nr.1426/08.04.2016
Fluieras Bianca Ioana de la Scoala Gimnaziala Nanu Muscel in clasa a VII-a B, 2016-2017
nr.1423/08.04.2016
Plecati :

GR. Raicu Eliana Gabriela nr.1401/07.04.2016 la GPP Sf. Nicolae
IX B Roman Maria Magdalena nr. 969/17.03.2016 retragere
IX C Lupulet I. Andrada Elene nr. 1122/23.03.2016 Anglia
XII C Vasiloiu G. S. Diana – Gabriela nr. 879/15.03.2016 Spania
VB Sturzeanu V. Denisa Ioana nr.1468/12.04.2016 la Sc. Gimnaziala Theodor Aman
Art.10 Se supune la vot si se aproba - eliberare duplicat
Bălălău (Nițu) Mălăcea Genovița- Diploma pierduta, pierderea publicata in MO.
Art.11 Se supune la vot si se aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise pe semestrul al II-lea, an
scolar 2015-2016.
Art.12 Informare, se supune la vot si se aproba – Incepand cu anul scolar 2016-2017, Programul
bilateral cu Gimnaziul Sorghvliet din Haga .
Art.13 Se supune la vot si se aproba finantare - participare la olimpiade si concursuri nationale
2016
 Olimpiada Nationala de pedagogie-psihologie, licee pedagogice, 17-20.04.2016, Craiova
Participanti:
NR.

NUMELE ŞI PRENUMELE

SECŢIUNEA/DISCIPLINA

CLASA

1.

BIDILICĂ F.D. GABRIEL

2.

FLOROIU MAREŞ T.L.
ANA-MARIA

3.

ONOFREI V. RALUCA
ELENA

4.

PROF.
ÎNDRUMĂTOR

CRT.

SCHIOAPA D. RALUCA
MAGDALENA

PEDAGOGIE/
Introducere în pedagogie şi teoria şi
metodologia curriculumului
PSIHOLOGIE/
Psihologia vârstelor

a IX a

Ionescu Eduard

a XI a

Palade Coralia

PSIHOLOGIE /
Psihopedagogie specială

a XII a

Ionescu Eduard

PEDAGOGIE/
Didactici inovative

a XII a

Palade Coralia
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 Olimpiada Nationala a Animatorilor, licee pedagogice, 12-15.05.2016, Odorheiul Secuiesc
Participanti:
Nr.
crt.

NUME ŞI PRENUME ELEVI

TITLUL PROIECTULUI

CLASA
XII A

1.

STANA I. IONELA DIANA

“VARA SI CAROLIŞTII”

XII A

Secţiunea Dezvoltare personală

RUSALIM I. IOANA
FLOROIU MAREŞ T.L. ANA-MARIA

XI A

Profesor coordonator: Palade Coralia
 Olimpiada Nationala de Limba Rusa, limba materna, 18-21.04.2016, Braila
Participant:
Udrea A. Natalia clasa a XII-a E
 Concursul National ,,MADE FOR EUROPE”, aprilie 2016, Satu Mare
(Concurs national de produse finale ale proiectelor de cooperare europeana)
Participant:
Proiectul Comenius, numar de referinta COM – 13-PM-154-AG-UK, derulat in perioada
01.08.2013-31.07.2015, avand ca parteneri Turcia,Grecia, Danemarca si Anglia.
Profesor coordonator: Vitan Kasiana

Art.14 Se supune la vot si se aproba decontarea navetei profesorilor si a elevilor navetisti pe luna
martie:
- Florescu Laura - Leresti, Constantinescu Ioana Alexandra – Jugur, Herisanu Alexandrina
– Valea Mare; Bugheanu Gabriela – Bughea de Jos.
- Aprobarea decontarii navetei elevilor pe luna martie;

Art.15 Se supune la vot si se aproba Validarea Comisiei de organizare si evaluare a concursului
judetean – franceza – pozitia 51, din Calendarul activitatilor educative judetene, anul scolar
2015-2016, semestrul al II-lea, comisie conform deciziei ISJ Arges nr.636/07.04.2016.

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

28.03.2016

HOTARAREA NR. 16
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
28.03.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se aproba: Probele pentru obtinerea avizului se vor sustine marti,
29.03.2016;
- Dosarele pentru transfer/pretransfer se depun la ISJ Arges pana pe 30.03.2016
Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

24.03.2016

HOTARAREA NR. 15
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
24.03.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se Valideaza candidatii admisi in clasa pregatitoare an scolar 20162017, dupa aplicarea criteriilor generale si specifice de catre comisia de inscriere;
Sora/Babus Denisa IVA
BABUŞ

IOANA ŞTEFANIA
Sora/Baduleanu Raluca Otilia VI A

BĂDULEANU

ANDREEA TEODORA

GEANTĂ

ALEXIA ANDREEA

Sora/Geanta A.M. Claudia Mihaela XA
Parinte abolvent al scolii
GHICĂ

DAVID NICOLAE

ISAC

IARINA MARIA

Parinte abolvent al scolii
Sora/Minca M. Denisa Valentina VIB
MINCĂ

EDUARD ANDREI

NEAGOE

MARIA VALENTINA

STANCU

MIHAI LUCIAN

STOICA

IONUŢ DORIN

FLOROIU

ALEXIA ELENA

GODEANU

GABRIELA IULIA

Frate/Neagoe V.V. Leonard – Mihai
VIA
Membru al familiei angajat in invatamant
Sora/Stoica S.G. Gabriela Alexandra
VIB
Frecventeaza cursurile la gradinita
noastra
Frecventeaza cursurile la gradinita
noastra
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Art.2 Se supune la vot si se aproba consimtamant pentru pretransfer, Palade Coralia ;
Art.3 Se supune la vot si se aproba Comisii pentru obtinerea avizului:
a.Pedagogie : conf.univ.dr. Paisi Mihaela, conf.univ.dr. Tudor Loredana, conf.univ.dr. Stan
Magdalena;
b.Profesor pentru invatamant primar : conf.univ.dr. Paisi Mihaela, prof. Cornateanu Claudia,
prof. Irimia Iulia;
Art.4 Se supune la vot si se aproba Probele pentru obtinerea avizului se vor sustine marti,
05.04.2016;
Art.5 Se supune la vot si se aproba Cererile pentru obtinerea avizului se depun la secretariatul scolii
noastre cu sapte zile inainte de inceperea perioadei de depunere a dosarelor de
transfer/pretransfer/suplinire la unitatile de invatamant preuniversitar (cererile se depun pana pe
28.03.2016);
Art.6 Se supune la vot si se aproba transferari
PLECATI:
1.
2.

3.

ROMAN MARIA MAGDALENA - NR. 969/17.03.2016 RETRAGERE – IX B
LUPULEŢ I. ANDRADA ELENA - NR. 1122/23.03.2016 ANGLIA - IX C
VASILOIU G. S. DIANA – GABRIELA - NR. 879/15.03.2016 SPANIA XII C

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

07.03.2016

HOTARAREA NR. 14
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
07.03.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se aproba conditiilor specifice pentru clasa pregatitoare;
-Existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti/bunici a fost cadru
didactic/didactic auxiliar/ angajat in invatamant
-Existenta unui document care dovedeste ca este elev la Scoala de Muzica
Art.2 Se supune la vot si se aproba comisia de inscriere in clasa pregatitoare
a) președinte – prof. Cealicu Sebastian, director adjunct;
b) secretar – Caciula Monica secretarul șef;
c) membri – prof. Tuta Marian Constantin, Cornateanu Claudia.
Art.3 Se supune la vot si se aproba Comisia de organizare si administrare a EN – 2016 II, IV, VI
 CLASA a II – a
- Administrator de test: prof. Vlaicu Niculina
- Asistent: prof. Popescu Daniela
- Evaluator: prof. Vlaicu Niculina
prof. Irimia Iulia
 CLASA a IV – a
- Administrator de test: prof. Irimia Iulia
- Asistent: prof. Palade Coralia
- Evaluator: prof. Cornăţeanu Claudia
prof. Popescu Daniela
 CLASA a VI – a A
- Administrator de test: prof. Covilcescu Marian
- Asistent: prof. Manole Delia
- Evaluatori limbă şi comunicare: prof. Zaharia Carmen, prof. Boata Cristina
- Evaluatori matematică şi ştiințe: prof. Iosivoiu Adriana , prof. Coza Paul, prof. Radu Anda
CLASA a VI – a B
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- Administrator de test: prof.Tuta Marian
- Asistent: prof. Vintila Irinel
- Evaluatori limbă şi comunicare: prof. Herisanu Alexandrina, prof. Pirse Camelia
- Evaluatori matematică şi ştiințe: prof. Prian Sanda , prof. Coza Paul, prof. Radu Anda
Art.4 Se supune la vot si se aproba burse: sociale, merit, performanta
- Burse de merit pana la media generala pe semestrul I 9,80;
- Bursele de performanta, studiu si sociale au continuitate si in semestrul al II-lea.
Art.5 Se supune la vot si se aproba graficul si comisia pentru competente profesionale pentru
specializarea invatatori-educatoare, OMEN nr. 4433/2014
SPECIALIZAREA INVATATORI-EDUCATOARE 29 MARTIE – 31 MAI 2016
PRESEDINTE: PROF. RADU I. GHEORGHE
SECRETAR: PROF. BANU GHEORGHE
MEMBRII COMISIEI:
• SPECIALIZAREA EDUCATOARE
PROF. MET. CACIULA LAURA - LIMBA SI COMUNICARE
PROF.MET. PRIAN A. SANDA ADRIANA - MATEMATICA
PROF.MET. COZA PAUL - STIINTE ALE NATURII
PROF.MET. RADU C. AURORA LILIANA - ACT.ARTISTICE SI ABILITATI PRACTICE
PROF. MET. GEORGESCU I. ION - ACTIVITATI MUZICALE
PROF.MET. CEALICU A. SEBASTIAN DORU - EDUCATIE FIZICA
PROF.MET. VINTILA N. IRINEL NICOLAE - EDUCATIE MORAL CIVICA
EDUC. BANU GH. TEODORA GILICA
EDUC. MARINESCU MARIANA
EDUC. VLAJOAGA DORINA
• SPECIALIZAREA INVATATORI
PROF. MET. CACIULA LAURA - LIMBA SI COMUNICARE
PROF.MET. PRIAN A. SANDA ADRIANA - MATEMATICA
PROF.MET. COZA PAUL - STIINTE ALE NATURII
PROF. MET. RADU C. AURORA LILIANA – EDUC. PLASTICA SI ABILITATI PRACTICE
PROF. MET. GEORGESCU I. ION – EDUCATIE MUZICALA
PROF.MET. CEALICU A. SEBASTIAN DORU - EDUCATIE FIZICA
PROF. MET. VINTILA N. IRINEL NICOLAE - EDUCATIE MORAL CIVICA
PROF.MET. IDORASI I. ION - GEOGRAFIE
PROF. MET. VINTILA N. IRINEL NICOLAE - ISTORIE
PROF. VLAICU G. NICULINA
PROF. PALADE I. CORALIA
PROF. CORNATEANU C. CLAUDIA
PROF. IRIMIA IULIA
PROF. POPESCU . F. DANIELA
STRUCTURA PROBELOR DE EXAMEN:
 PROBA PRACTICA – 29 MARTIE – 31 MAI 2016:
 LECTIE FINALA LA O DISCIPLINA DIN PLANUL DE INVATAMANT AL SCOLII
PRIMARE;
 ACTIVITATE COMUNA FINALA DIN PLANUL DE INVATAMANT PRESCOLAR;
 PREZENTAREA SI SUSTINEREA PROIECTELOR DE LECTIE – MARTI 24, 31 MAI 2016

Art.6 Se supune la vot si se aproba data sustinerii interviului pentru inscrierea elevilor veniti de la
alte scoli in clasa a V-a si stabilirea comisiei de examinare
- Prima jumatate de luna din iunie;
- Comisia formata din seful catedrei de limba si literatura romana si invatatorul de la clasa a
IV-a.
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Art.7 Se supune la vot si se aproba comisia pentru atestat profesional franceza/engleza pentru
specializarea invatatori-educatoare, OM 4853_31.08.2009;
COMISIA DE EXAMINARE
pentru obtinerea atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I – IV de către absolventii
claselor cu profil pedagogic, specializarea învătători – educatoare
PRESEDINTE:PROF. VOICAN CRISTINA
VICEPRESEDINTE: PROF. CEALICU A. SEBASTIAN DORU
SECRETAR:
PROF. BOATA CRISTINA
LIMBA FRANCEZA
PROF. GRIGORESCU C. MIHAELA
PROF. MANOLE I. DELIA
LIMBA ENGLEZA
PROF. PIRSE I. CAMELIA
PROF. ROBE I. GIORGIANA LAURA
STRUCTURA PROBELOR DE EXAMEN:
 PROBA SCRISA – 10.05.2016
 PROBA DE SPECIALITATE:

 lectia finală de limbă străină – 30.04 - 24.05.2016
 prezentarea proiectului didactic - 24.05.2016
Art.8 Se supune la vot si se valideaza - RAPORTUL COMISIILOR METODICE sem. I 2015-2016;
OMEN 4619/2014, art.15, lit. j;
Art.9 Se supune la vot si se aproba transferari
VENITI:
1.IV - Tudor Ioana Bianca nr.348/08.02.2016 de la Sc. Gim. Nanu Muscel
2..VB - Nicolaescu Alexia Catalina nr.5031/21.12.2015 de la Sc. Gim. ,,Sf. Iacob” 26.01.2016
3.VB - Libianu Anton nr.278/01.22.2016 de la Sc. Gim. ,,Oprea Iorgulescu”
4.VA - Cicu Rares Stefan nr.204/26.01.2016 de la Sc. Gim. Leresti 26.01.2016
5. VIIB - Cioncu Elisa Geanina 148/20.01.2016 de la VII A la VII B CA26.01.2016
6. IX C - Giuhat Ioana Catalina de la Lic. ,,Dan Barbilian” clasa a IX-a, sem. al II-lea, media de admitere
9,87; 17.12.2015
PLECATI:
1. VIIA - Cioncu Elisa Geanina 148/20.01.2016 la VII A la VII B CA26.01.2016
2. VIIA - Parcalabescu Andrada Mariana nr. 416/15.02.2016 la Scoala Gimnaziala Mihaiesti
3. IXA - Roman Emanuela Elena nr. 366/09.02.2016 la Colegiul Nat. ,,Dinicu Golescu”
4. IXD - Badalache Robert Gabriel nr. 376/09.02.2016 la Colegiul Nat. ,,Dinicu Golescu”
5. XC - Caran Mihaela nr. 344/08.02.2016 la Colegiul Tehnic
6. XC - Nae Dorian Andrei 400/15.02.2016 la Colegiul Nat. ,,Dinicu Golescu”
7. XD - Baila Constantin 389/11.02.2016 la Colegiul Nat. ,,Al. Odobescu”
8. XE - Patrascu Erika Nicoleta nr. 345/08.02.2016 la Lic. ,,Dan Barbilian”
9. XE - Moraru Andrei Constantin nr. 353/08.02.2016 la Colegiul Tehnic
Art.10 Se supune la vot si se aproba cererea – ,,Fundatiei Orizonturi Tinere”;
Art.11 Se supune la vot si se aproba numarul de locuri la liceu pentru romi, pe specializari
- 4 locuri la specializarea invatatori – educatoare;
- Un loc la specializarea stiinte sociale .
Art.12 Se supune la vot si se aproba numarul de locuri pentru elevii din Republica Moldova pe
specializari
- 2 locuri la specializarea filologie;
- 2 locuri la specializarea stiinte sociale.
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Art.13 Informare privind rezultatele la simulare EN-VIII
Art.14 Se supune la vot si se aproba privind miscarea personalului didactic
- avizul directorului directorului liceului pedagogic si inspectorului de specialitate - art.31,alin.2,
lit.f din OMEN 5559/2015, Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
a. Aprobare – depunerea cererilor pentru obtinerea avizului cu 7(sapte) zile inainte de
depunerea dosarului la unitatea de invatamant;
b. Aprobare - avizul odata obtinut in specialitatea postului este valabil pentru orice sesiune
de miscare a personalului didactic;
Art.15 Informare privind ,,Competitia Scoala Europeana”
Art.16 Se supune la vot si se aproba achizitie directa din SEAP: dulapuri casetate, sistem video,
mobilier scolar, arhivare si inventariere arhiva;
Art.17 Se supune la vot si se aproba decontarea navetei profesorilor navetisti pe luna februarie:
Florescu Laura - Leresti, Constantinescu Ioana Alexandra – Jugur, Herisanu Alexandrina –
Valea Mare, Bugheanu Gabriela – Bughea de Jos si aprobarea decontarii navetei elevilor
pe luna februarie;
Art.18 Se supune la vot si se aproba cursurile cu tematica - arhivarea documentelor scolare si
contabile
- Participa : Vlajoaga Mariana, Georgescu Viorela, Oncioiu Nicusor
Art.19 Informare prvind proiectele europene in derulare
- Haga 04-11 martie 2016 (se calatoreste cu avionul) – responsabil prof. Frigura Marian;
- Haga 08-15 aprilie 2016 (se calatoreste cu avionul) – responsabil prof. Cealicu Sebastian;
- Strasbourg 16-24 aprilie 2016 (se calatoreste cu autocarul)- Parlamentul European Concurs național pentru liceeni EUROSCOLA Proiect de voluntariat „Solidari cu cei de lângă
noi” – responsabil prof. Irimia Iulia si prof. Cartaleanu Gabriela;
- Festivalul de muzica de la Xantes, Grecia 21-24 aprilie 2016 (se calatoreste cu autocarul) responsabil prof. Georgescu Ion
Art.20 Se supune la vot si se aproba Recoltatul fanului din gradina unitatii in anul 2016 de catre
salariatii Visoiu Dumitru, Parsan Sorin si Cocean Maria
In schimbul fanului pe care il recolteaza salariatii se obliga sa faca curatenie in gradina si
curtea scolii , curatenie ce consta in : greblat, inlaturat musuroaie, peturi etc., varuit toti pomii
cu var , curatat teii si caratul cracilor , cosit iarba din curtea scolii ori de cite ori este necesar,
taiat lemne pentru Gradinita Valea Romanestilor.
Art.21 Se supune la vot si se aproba cererea – Clubului Sportiv Pristavu;
Art.22 Se supune la vot si se aproba comisia pentru organizarea si desfasurarea olimpiadei de
pedagogie-psihologie specializarea invatatori-educatoare;

Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COLEGIULUI NATIONAL PEDAGOGIC ,,CAROL I”
CAMPULUNG – MUSCEL

26.01.2016

HOTARAREA NR. 13
Consiliul de Administratie al Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”, intrunit in sedinta din
26.01.2016
In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Regulamentului de organizare si functionale a unitatilor de invatamant
preuniversitar”, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor ,,Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar”;

Hotaraste:
Art.1 Se supune la vot si se valideaza condiţiile cumulative pentru menţinerea în activitate ca titular în
funcţia didactică peste vârsta de pensionare conform OMEN 5559/2015;
-

PROF. RADU AURORA LILIANA – EDUCATIE PLASTICA– art.28, OMEN 5559/2015
PROF. IDORASI ION - GEORGRAFIE– art.28, OMEN 5559/2015

-

PROF. RADU AURORA LILIANA – EDUCATIE PLASTICA art.25, alin.2, OMEN 5559/2015;

Cadrele didactice îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. Au gradul didactic I si dovedesc competenţă profesională deosebită;
2. Indeplinesc condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de
cotizare, la data de 1 septembrie 2016, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi o lună, respectiv 15 ani, stagiul minim de
cotizare;
b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de
cotizare.
3. Postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare
pe
post/catedră, este complet/completă si este viabil/viabilă în anul scolar 2016-2017, luând în
considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările si
completările ulterioare;
4. La nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinut în activitate ca
titular peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la
disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.
Art.2 Se supune la vot si se aproba cererile pentru reducerea normei didactice la 16 ore, OMEN OMEN
5559/2015;
Art.3 Se supune la vot si se aproba completarile de norma didactica pentru anul scolar 2016-2017,
OMEN 5559/2015;
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-

PROF. ALECU V. MARIANA CARMEN – 9 ORE ROMANA, OMEN 5559/2015, art. 25 (5) lit. a)
PROF.CEALICU ADRIANA – 4 ORE RELIGIE - TITULARA IN ALTA UNITATE DE INVATAMANT

Art.4 Se supune la vot si se aproba reducerea de norma didactica (restrangere de activitate) pentru
anul scolar 2016-2017, OMEN 5559/2015;
-

PROF. BADEA V. CONSTANTIN GABRIEL – INFORMATICA – solicita plecarea din unitate pe
motivul reducerii activitatii didactice, OMEN 5559/2015 art. 25, alin.3, lit. a

Art.5 Se supune la vot si se aproba planul de incadrare pentru anul scolar 2016-2017, OMEN
5559/2015;
-

CONFORM SITUATIILOR TRANSMISE DE SEFII DE CATEDRA RESPECTAND CONTINUITATEA –
art.20, OMEN 5559/2015

Art.6 Se supune la vot si se aproba orele/catedrele vacante pentru anul scolar 2015-2016, OMEN
5559/2015;
Viabilitate 1 an scolar: 6 ore limba si literatura romana, 6 ore matematica, 18 ore pedagogie, 7 ore
educatie tehnologica, 4 ore religie
-

CONFORM SITUATIILOR TRANSMISE DE SEFII DE CATEDRA RESPECTAND CONTINUITATEA –
art.29, art.30, OMEN 5559/2015

Art.7 Se supune la vot si se aproba ,,REGULAMENTUL PENTRU OBTINEREA AVIZULUI”, OMEN
5559/2015;
- art.31, alin.4, lit.f OMEN 5559/2015
Art.8 Se supune la vot si se aproba conditiilor specifice, OMEN 5559/2015;
- art.43, alin.2 OMEN 5559/2015
MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2016
Profesor pentru învăţământ primar/prescolar
 Absolvent al Liceului Pedagogic/Şcolii Normale şi studii superioare în specialitate;
 Minim gradul didactic II, conform art.10 din Anexa 1 la OMEN 4927/2013;
 Disponibilitate pentru programul „After School”;
 Avizul inspectorului scolar de specialitate si al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante/orelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic,
de la liceele cu profil pedagogic, calificarile educatoare sau invatator, conform art.31,alin.2, lit.f
din OMEN 5559/2015, Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 Numarul de credite profesionale transferabile obtinute in ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, OMEN nr.5561/2011 si OMEN nr.5562/2011.
Limba si literatura romana, limbi moderne(franceza,engleza, germana), matematica, fizica, chimie,
biologie, istorie, geografie, socio-umane, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica
 Minim gradul didactic II, conform art.10 din Anexa 1 la OMEN 4927/2013;
 Participare si rezultate deosebite in specialitate la olimpiadele nationale aprobate de MEN;
 Avizul inspectorului scolar de specialitate si al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante/orelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic,
de la liceele cu profil pedagogic, calificarile educatoare sau invatator, conform art.31,alin.2, lit.f
din OMEN 5559/2015, Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 Numarul de credite profesionale transferabile obtinute in ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, OMEN nr.5561/2011 si OMEN nr.5562/2011;
Pedagogie – psihologie – practica pedagogica
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 Minim gradul didactic II, conform art.10 din Anexa 1 la OMEN 4927/2013;
 Participare si rezultate deosebite in specialitate la olimpiadele nationale aprobate de MEN;
 Avizul inspectorului scolar de specialitate si al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante/orelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic,
de la liceele cu profil pedagogic, calificarile educatoare sau invatator, conform art.31,alin.2, lit.f
din OMEN 5559/2015, Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 Numarul de credite profesionale transferabile obtinute in ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, OMEN nr.5561/2011 si OMEN nr.5562/2011.
 Alte formari in specialitatea solicitantului - Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice,
Cursuri ce vizează pregătirea profesorului metodist.
Limba latina, religie, educatie tehnologica(V-VIII), tehnologia informatiilor si comunicatiilor
 Minim gradul didactic II;
 Premii obtinute la concursuri si olimpiade scolare;
 Numarul de credite profesionale transferabile obtinute in ultimii 5 ani conform Legii 1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, OMEN nr.5561/2011 si OMEN nr.5562/2011;
 Inspectie speciala la clasa in profilul postului. Evaluarea inspectiei speciale la clasa se face
conform fisei de evaluare a lectiei, anexa nr. 4 din OMECS nr.5559/2015, cu calificativul
Admis/Respins (pentru Admis minim 85 de puncte sau minim nota 8,50). Comisia este aprobata
de consiliul de administratie al scolii.
Art.9 Se supune la vot si se aproba comisia de mobilitate a personalului didactic, OMEN 5559/2015;
- art.43, alin.2 OMEN 5559/2015 propunerea consiliului profesoral:
Irimia Iulia, Pascu Daniela, Florescu Laura, Grigorescu Mihaela, Robe Laura
Art.10 Se supune la vot si se aproba planul de masuri - ADMITERE 2016
Art.11 Se supune la vot si se aproba PROGRAM DE PREGATIRE A PROBELOR DE APTITUDINI invatatori educatoare, in fiecare sambata incepand cu prima sambata din luna martie 2016, orele 09-11.
Art.12 Se supune la vot si se aproba CLASA PREGATITOARE CU PROGRAM PRELUNGIT.
Art.13 Se supune la vot si se aproba bugetul pe anul financiar 2016 si bugetul de venituri pe anul
financiar 2016.
Art.14 Se supune la vot si se aproba transferarile:
Veniti:
1. MIHAI MARIO VALENTIN NR. 4393/20.10.2015 DE LA SC.GIM. NANU MUSCEL - clasa a V-a B;
2. Nicolaescu Alexia Catalina nr.5031/21.12.2015 de la Sc. Gim. ,,Sf. Iacob”clasa a V-a B;
3. Cioncu Elisa Geanina 148/20.01.2016 de la VII A la VII B ;
4. Cicu Rares Bogdan nr.5031/21.12.2015 de la Sc. Gim. Leresti;
Plecati:
1. TOADER MARIA MAGDALENA NR. 3714/14.09.2015 RETRAGERE;
2. Cioncu Elisa Geanina 148/20.01.2016 de la VII A la VII B ;
Art.15 Se supune la vot si se aproba angajarea unei firme pentru efectuarea arhivarii inventarierii
la zi – contabilitate si acte de studii.
Art.16 Se supune la vot si se aproba cererea de angajare pe perioada determinata, 01.02.2016 31.12.2016, (conform Codului Muncii(actualizat) art. 82 , art. 83 , Legii 263/2010 art.118), pe postul de
secretar sef, a doamnei Caciula Maria.
Art.17 Se supune la vot si se aproba promovarea doamnei secretar Georgescu Viorela , (conform
Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual
nr.5138/2014, art.1, alin.4), pe postul de secretar sef, dupa efectuarea arhivarii la zi – contabilitate
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si acte de studii, inventarierea arhivei – contabilitate si acte de studii si predarea catre persoana
desemnata de catre conducerea scolii, nu mai tarziu de 01.01.2017.
Art.18 Informare SIMULARE ,,BACALAUREAT” , ,,TESTE NATIONALE” , EVALUARI TN A II-A, A IV-A, A
VI-A 2016;

Art.19 Informare FONDURI PUBLICITATE.
Presedinte C.A.,
Prof. Radu Gheorghe

Secretar C.A.,
Prof. Caciula Laura
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