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COLEGIUL NATIONAL,,CAROL I" CRAIOVA

HOTARAREA CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
NUMARUL 2103 DIN 02,O4,2O2'I
AvAnd in vedere Ghidul Solicitantului - Condilii Specifice de accesare a
fondurilor in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritard 2 Tehnologia lnformaliei 9i Comunicaliilor (TlC) pentru o economie digitald competitivd,
Prioritatea de investi{ii 2c, - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, einvdtare, e-incluziune, e-culturd, e-sanetate, Obiectiv Specific OS 2,4 - Cregterea
gradului de utilizare a lnternetului, Acliunea 2.3.3 - imbunit5firea confinutului
digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educa[ie, e-incluziune, esinitate 9i e-culturi - SECTIUNEA E-EDUCATIE.
in temeiul prevederilor:
Legii Educaliei Nalionale

nr. 1 din 2O11, cu modificdrile gi

completdrile

ulterioare;
O.M.E.C. nr. 54871 M.S. 1494/ 2020 pentru aprobarea Misurilor de organizare
a activitdlii in cadrul unitdlilor/ instituliilor de invdtim6nt in condilii de siguranli
epidemiologicd pentru prevenirea fmbolnivirilor cu virusul SARS-CoV-2;
Regulamentului de Organizare gi Functionare a Unitatilor de invdldmAnt
Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 54471 31 .08.2020;
Ordonantei de Urgenld nr. 144 din 24 august 2020 privind unele misuri pentru
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfiguririi in condiliile
de prevenlie a activitSlilor didactice aferente anului scolar/universitar 202012021
in contextul riscului de infeclie cu coronavirus SARS-CoV-2;
Ordonanlei de Urgentd nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea Fi
completarea unor acte normative care reglementeazd activitatea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, In contextul crizei provocate de

covtD-19.

coNSTLUL DE ADMTNTSTRATTE HOTARA$TE:
Art. 1. Se aprobi proiectul "lmbunatatirea accesului la procesul de invatare in
mediul online in cadrul Colegiului National CAROL l" in vederea depunerii in
cadrul celui de-al doilea apel de seleclie aferent Acliunii 2.3.3 - imbundtSlirea
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conlinutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educa{ie, eincluziune, e-sindtate qi e-culturd - SECTIUNEA E-EDUCATIE, Programul
Operalional Competitivitate, Axa prioritard 2 - Tehnologia lnformaliei gi Comunicatlilor
(TlC) pentru o economie digitalS competitivS, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea
aplicallilor TIC pentru e-guvernare, e-invdlare, e-incluziune, e-culturi, e-sdndtate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea gradului de utilizare a lnternetului.

Art. 2. Se aprobd valoarea totald eligibild inclusiv TVA a proiectului in cuantum de
4.828.608,81 lei, conform Anexa 7 Buget defalcat.
Art. 3. COLEGIUL NATIONAL "CAROL l" igi ia angajamentul de a asigura resursele
financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului conform
condiliilor menlionate in Ghidul Solicitantului - Condilii Specifice de accesare a
fondurilor Actiunea 2.3.3.
Art. 4. Se imputernicegte dl. ION DANIEL-ALEXANDRU, av6nd funclia de DIRECTOR,
semneze toate documentele aferente proiectului
numele COLEGIULUI
gi
NAfIONAL "CAROL
CRAIOVA
fie reprezentant legal proiectul
"lmbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul online in cadrul Colegiului
National CAROL l'.
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Art. 5. Prezenta Hotir6re se redacteazi in 2 exemplare care sunt distribuite astfel: un
exemplar se atageazd in dosarul - anexd al Registrului de hotdrAri ale consiliului de

administralie

al Colegiului National "CAROL l" si un exemplar se transmite la

lnspectoratul Scolar Judetean Dolj.
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