CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2283
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 analizează și se validează proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul
școlar 2022-2023.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2284
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 cererile de întregire/completare a normei didactice de predare la nivelul
unității de învățământ pentru prof. Călin Aneta – disciplina fizică, prof. Gîrju Magdalena –
disciplina chimie, prof. Dăogaru Silvana – disciplina limba germană, prof. Sima Cosmindisciplina educație fizică și sport.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2285
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 respinge cererea de întregire/completare a normei didactice de predare la nivelul
unității de învățământ pentru prof. Răduț Denisa – disciplina limba engleză.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2286
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 oferta școlii (disciplinele opționale) pentru anul școlar 2022-2023.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2287
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 programul directorilor adjuncți prof. Pârvuleasa Constanța și prof. Petrescu
Nicolae Daniel, precum și repartizarea responsabilităților pe fiecare catedră.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2288
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 modificarea componenței Comisiei de inventare, care are drept președinte
pe dl prof. Dănuț Mic.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2289
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 suplinirea, pe perioada concediului medical, a dlui prof. Chilom Lucian
de către dna prof. Gligore Loredana și dl prof. Glodeanu Octavian.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2290
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 suplinirea, pe perioada concediului medical, a dlui prof. Leotescu Daniel
la nivelul catedrei de limba engleză.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2291
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 cererea nr 167/17.01.2022.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2292
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 cererile de transfer ale elevilor cu nr. 163/17.01.2022 , nr 168/17.01.2022
și nr. 259/20.01.2022.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA

Hotărârea 2293
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în ședință ordinară în data de 20.01.2022
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 modificarea ]n ]ncadrarea catedrei de educație fizică și sport.
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
Prof. Dănuț Mic

Întocmit
Secretar Consiliu de Administrație
Prof. Gligore Loredana

