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Hotărârea nr. 30/02.09.2022 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/4.07.2022,  

- Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 

- Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic 

- Ordinului nr. 5338/1082/2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

 

Consiliul de administrație al Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, întrunit în ședința din data de   

02.09.2022, hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă transferul elevilor - venire/plecare din unitate. 

Art. 2. Se aprobă componența echipei de coordonare a proiectului Acreditare Erasmus+ pentru mobilități Erasmus+ 

în domeniul Formării profesionale – VET, Acțiune Cheie 1, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA1-VET-0000046850 

care se derulează în intervalul 2021-2027, precum: 

 prof. Pîrvulescu Dana-Codruța – director 

 prof. Cîrstea Nicoleta-Ancuța – director adjunct 

 prof. drd. Diaconu Diana Elena – responsabil de proiect  

 ec. Ivan Florina – responsabil financiar 

 prof. drd. Diaconu Diana Elena – responsabil cu raportările activităților implementate  

 prof. Chiriac Beatrice Mihaela – responsabil cu diseminarea și exploatarea rezultatelor 

 prof. Vlad Cătălina – responsabil cu stagiile de practică 

 prof. Șerban Maria Mădălina – responsabil cu monitorizarea și evaluarea activităților proiectului 

 prof. Barbu Camelia – responsabil cu pregătirea lingvistică a profesorilor 

 prof. State Gabriel – responsabil cu selecția profesorilor 

 prof. Bucur Magdalena-Iuliana – responsabil cu selecția elevilor 

 prof. Dinu Camelia – Monica – membru în echipa de diseminare și exploatarea rezultatelor 

 prof. Rafira Anca – secretar comisie selecție elevi 

Art. 3. Se aprobă cererea de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat a domnului profesor Stănciulescu 

Constantin. 
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