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MINISTERUL EDUCAŢIEI

Hotărârea nr. 43/18.10.2021

În conformitate cu prevederile:
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământpreuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5447/31.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare,
- 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. 5338/01.10.2021 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

18.10.2021, hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă coordonatorul local al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară – prof. Rafira Anca Mihaela și
consilierul educativ la nivelul unitătii de învățământ – prof. Vlad Cătălina Estera.
Art. 2. Se aprobă componența echipei de coordonare/ implementare a proiectului Erasmus+ KA226 – Parteneriate
pentru pregătirea pentru educația digitală (Educația școlară) – Inovare - “EMPOWERING KIDS WITH INTERACTIVE
DIGITAL LIBRARY” (EmpKIDL) cu numărul de referință 2020-1-ES01-KA226-SCH-095517 care se derulează în
intervalul 2021-2023, precum:


Pîrvulescu Dana Codruța- director- responsabil cu monitorizarea



Cîrstea Nicoleta Ancuța- director adjunct – responsabil cu evaluarea



Zepişi Simona Valinda – responsabil de proiect



Ivan Florina- responsabil financiar



Săvescu Cornelia Mariana – responsabil cu vizibilitatea, diseminarea și valorizarea rezultatelor



Marcu Popescu Mădălina – responsabil cu evaluarea calitativă a produselor intelectuale



Bobu Raluca Maria



Gheorghian Anca



State Gabriel



Chiriac Beatrice

Art. 3. Se aprobă componența comisiei de selecție a profesorilor care vor lua parte la activitățile de formare în anul
școlar 2021-2022, a proiectului - Acreditare Erasmus pentru mobilitați în domeniul “Educație școlară”, cu numărul de
referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-00009842, precum:


Pîrvulescu Dana Codruta- director – președinte de comisie



Cîrstea Nicoleta- director adjunct



Zepişi Simona Valinda – responsabil de proiect



Vlad Cătălina Estera– sectetar de comisie



Marcu Popescu Mădălina – responsabil cu selecția și pregătirea participanților (profesori)

Art. 4. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la clasa a XI-a F, în perioada 13.10.2021-26.10.2021 şi
continuarea procesului de învăţământ în sistem online, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)-(7) din Ordinul Comun.
Art. 5. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la clasa a XII-a E, în perioada 15.10.2021-28.10.2021 şi
continuarea procesului de învăţământ în sistem online, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)-(7) din Ordinul Comun.
Preşedinte C.A.
Director,
prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

Secretar C.A.
prof. Rafira Anca Mihaela

