
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA 

 

Hotărârea 2344 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 componența Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică, limba engleză, an școlar 2021-2022, 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 2345 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 componența Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică, limba franceză, an școlar 2021-2022, 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 2346 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 componența Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute 

la examenele de recunoaștere internațională pentru admiterea la clasa a IX-a cu program bilingv, , 

an școlar 2021-2022, 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 2347 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 componența Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute 

la examenele de recunoaștere internațională pentru clasa a XII-a cu program bilingv,  an școlar 

2021-2022, 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 2348 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 componența Comisiei de organizare și evaluare a Concursului „Ion 

Ciolac”, Ediția XXI, 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 2349 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 selecție și evaluare ofertelor-

achiziții, în sensul înlocuirii dnei Vișan Ioana cu dna Rămescu Diana, administrator financiar. 

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 2350 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 promovarea în treaptă profesională II pentru muncitorii Țugui Bogdan, 

Arvătescu Irinel, Ciocan Cornel, Firu Marian, Drăghici Dan și în gradul profesional II pentru 

administrator de patrimoniu Paul Bogdan Hogiu. 

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 2351 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 nr 1852/12.05.2022, 1809/10.05.2022. 

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                                                                                                        Întocmit 

   Prof. Dănuț Mic                                                     Secretar Consiliu de Administrație 

                                                                                    Prof. Gligore Loredana 

 

 

 



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

COLEGIUL NAȚIONAL ,,CAROL I” CRAIOVA 

 
 

Hotărârea 2352 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 pvind mișcarea elevilor Sima Nicolae Sorin și Negrea Elena 

Luciana. 

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 2353 

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

întrunit în ședință ordinară în data de 12.05.2022 

 

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 transmiterea către IȘJ Dolj a solicitării de aprobare de constituire a 2 (două) 

clase a V-a  intensiv limba engleză, în 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                                                                                                        Întocmit 

   Prof. Dănuț Mic                                                     Secretar Consiliu de Administrație 

                                                                                    Prof. Gligore Loredana 

 


