HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
23.12.2020
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova,
întrunit în data de 23.12.2020, hotărăște:
Nr. Hotărârii

Obiectul Hotărârii

1950

Se aprobă propunerea de buget pentru anul 2021 la nivelul C.N.
Carol I Craiova și fundamentarea acestuia.

1951

Se aprobă în vederea depunerii la Primăria Municipiului Craiova,
Fișa de proiect cu titlul ,,Consolidare, reabilitare, demolare parțială,
extindere și modernizare corpuri de clădiri și teren de sport C.N.
Carol I pentru acces la educația bazată pe cercetare, inovare și
digitalizare”.

1952
Se aprobă solicitarea nr. 5476/17.12.2020 a doamnei prof. Bogdan
Ecaterina de continuare a activității didactice la clasa a IV-a C până
la terminarea anului școlar 2020-2021.
1953
Se aprobă solicitarea nr. 5485/18.12.2020 a doamnei prof. Dincă
Cristina Veronica de acordare concediu fără plată în perioada 11.0112.03.2021
1954
Se respinge adresa nr. 5390/08.12.2020 referitoare la contestația
doamnei

prof.

Lupu

Irina

cu

privire

la

răspunsul

nr.

5371/04.12.2020 al Consiliului de Administrație al C.N. Carol I și
adresa nr. 5399/09.12.2020 a doamnei Prof. Lupu Irina privind
completare la contestația răspunsului nr. 5371/04.12.2020 a C.N

1955

Carol I.
Se ia act de adresa nr. 2525/16.12.2020 a Direcției de Evidență a
Persoanelor-Serviciul Evidența persoanelor biroul informatică-

1956

actualizare bază de date.

Se ia act de adresa I.S.J. Dolj nr. 16151/16152/17181/07/12.2020,
urmând a se demara la nivelul C.N. Carol I procedura de organizare
a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi cuprinse în ștatul
de funcții al unității:
-0,5 normă post administrator financiar, studii superioare, grad
profesional I;
-0,5 normă post casier, studii medii;
-2,5 posturi îngrijitor, treapta profesională I.
1957
Se aprobă proiectul Erasmus cu titlul ,,RDV en ville-Revaloriser la
Dimension Végétale en ville” cu nr. de referință proiect: 20201BE01-KA229-074969_3 și nr. de înregistrare 5514/22.12.2020,
1958

respectiv procedura de selecție.
Se aprobă proiectul Erasmus cu titlul ,,SEDIT-O șansă educației prin
diversitate, incluziune și toleranță” cu nr. de referință proiect: 2020RO01-KA101-07915 și nr. de înregistrare 5515/22.12.2020,

1959

respectiv procedura de selecție.

1960

Se prezintă procedura I.S.J. Dolj nr. 17860/26.11.2020.

1961

Se prezintă Ordinul nr. 6063/24.11.2020.
Se prezintă nota I.S.J. Dolj nr. 178/14.12.2020.

1962
Se

prezintă

adresa

I.T.M

Dolj

cu

nr.

P990/17705/C.C.R.P/11.12.2020 către Sindicatul Spiru Haret Dolj.

1963

Se

prezintă

adresa

Primăriei

Municipiului

Craiova

nr.

186095/17.12.2020.
1964
Se prezintă informarea Erasmus + cursuri 2021-2023 transmisă pe
mail-ul școlii în data de 16.12.2020.
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