
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA 

 
 
 

Hotărârea 2312 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova, 

întrunit în ședință extraordinară în data de 17.02.2022 

 

În conformitate cu prevederile  

Legii educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și completările ulterioare; 

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014; 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

actualizată; 

R.O.F.U.I.P nr. 5447/31.08.2020; 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă constituirea și componența Comisia pentru simularea județeană a 

examenului de bacalaureat, conform anexei. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență al hotărârilor Consiliului 

de Administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor Consiliului de Administrație. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către compartimentul secretariat. 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

                Director                                                                                                        Întocmit 

   Prof. Dănuț Mic                                                     Secretar Consiliu de Administrație 

                                                                                    Prof. Gligore Loredana 



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA 

 
 
 

Hotărârea 2313 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova, 

întrunit în ședință extraordinară în data de 17.02.2022 

 

În conformitate cu prevederile  

Legii educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și completările ulterioare; 

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014; 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

actualizată; 

R.O.F.U.I.P nr. 5447/31.08.2020; 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă Se aprobă constituirea și componența Comisia pentru simularea județeană 

a examenului de evaluare națională, conform anexei 

Art. 2 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență al hotărârilor Consiliului 

de Administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor Consiliului de Administrație. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către compartimentul secretariat. 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

                Director                                                                                                        Întocmit 

   Prof. Dănuț Mic                                                     Secretar Consiliu de Administrație 

                                                                                    Prof. Gligore Loredana 



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA 

 
 
 

 


