
Calitatea vieții elevilor este preocuparea principală a Inspectoratului Școlar 

Județean  Dolj, a Colegiului Național „Carol I” ,Craiova, a Universității de Medicină 

și Farmacie din  Craiova și a Agenției Naționale Antidrog – Centrul Regional de 

prevenire, evaluare și consiliere antidrog. 

 În acest sens luni, 7 noiembrie 2022, dupa numeroase întalniri ale 

reprezentanților acestor instituții cu elevii noștri, a avut loc  și o întâlnire a 

Comitetului Reprezentativ al Părinților  elevilor de la Colegiul Național „Carol I”cu 

profesioniști în educație, sănatate și calitatea vieții. 

   Inspectorul Școlar General prof. dr. Daniel Alexandru Ion a vorbit  despre 

demersurile întreprinse de I.S.J Dolj, autoritățile locale și centrale, precum și de 

partenerii noștri sociali, parinții , pentru a asigura cele mai bune condiții de 

dezvoltare profesională și personală, elevilor noștri. 

   Lucrările de reabilitare a corpului central al C.N.„Carol I”sunt în derulare,iar după 

finalizarea acestora, care depinde de constructor, Colegiul își va desfășura, în 

întregime, activitatea didactica, dimineața, oferind astfel elevilor condiții moderne 

de educație și formare, posibilitatea participării după-amiază la alte tipuri de 

activități educative și extracurriculare sau  de afterschool. 

Dotarea moderna a întregii școli va fi asigurată prin accesarea fondurilor din Planul 

Național de Redresare și Reziliență, prin eforturile permanente ale autorităților 

locale și prin proiecte europene, deja aceesate. 

De asemenea,inspectorul școlar general prof. dr. Daniel Alexandru Ion a precizat ca 

a fost finalizat programul de dotare cu tablete pentru toți elevii, cu laptopuri pentru 

toți profesorii și toate sălile de clasă, din colegiu, cu videoproiectoare și table 

inteligente, în valoare de aproximativ 1 milion de euro. 

„Asigurarea unor condiții optime  de învățare și a unui stil de viață sănătos și 

responsabil sunt cele două componente principale pentru reușita copiilor noștri” -  a 

precizat inspectorul școlar general, Daniel Alexandru Ion. 

 Necesitatea colaborării eficiente școală-familie-instituții abilitate pentru o 

gestionare corectă a stării de sănătate a copiilor a fost subliniată de prof. Mic Dănuț- 

directorul Colegiului Național „Carol I”, de Comisar-șef Nicolăiță Florin – 

reprezentant  C.P.E.C.A  și de reprezentanții UMF: Conf. Univ. Farm. Dr. Carmen 



Oancea, Conf. Univ. dr. Iliescu Dominic, Ș.I. dr. Dumitra Gindrovel și , Ș.I. dr. 

Lungulescu Cristian. 

 Domnul Comisar-șef Nicolăiță Florin le-a vorbit părinților despre importanța 

conștientizării riscurilor  și a efectelor consumului de droguri și despre planurile de 

acțiune de prevenire și de combatere a consumului de droguri. 

Adresându-i-se întrebarea : „Aveți cunostință daca în Colegiul Național „Carol I ” 

s-au consumat și se consuma droguri ?”, domnul comisar-șef Florin Nicolăiță a 

raspuns: „ Categoric, Nu !”Colegiul „Carol I” este sigur, din acest punct de 

vedere, pentru toți elevii săi. 

Reprezentanții UMF au informat părinții cu privire la prevenirea infecțiilor cu 

HPV și promovarea metodelor de prevenție a cancerului de col uterin și au răspuns 

la întrebările adresate de părinți. 

Asemenea întâlniri, cu profesioniști în domeniu, vin în întâmpinarea părinților 

elevilor noștri, coparteneri în educație, raspund numeroaselor probleme întâmpinate 

de copii, tineri și parinții acestora în societatea modernă supusă permanentelor 

schimbări. 

Ele se dovedesc în egală masura, forme eficiente de educație pentru sănătatea 

fizică și emoționala a copiilor și tinerilor și a celor responsabili pentru dezvoltarea 

lor armonioasa și liberă. 

 

 

 

 


