
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, în 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” 
 

        
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2013. 

Având în vedere raportul nr.88187/2013 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt prin care se propune schimbarea 
denumirii Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, în Colegiul Naţional Pedagogic„Ştefan 
Velovan”;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr.76/2007 şi Ordinului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor 
de învăţămant din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, în 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”. 

    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie 
ziar, Purtător de cuvânt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Colegiul Naţional 
„Ştefan Velovan” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 



                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 88187/10.06.2013 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind schimbarea denumirii  unităţii de învăţământ Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” 

din Craiova, în Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” 
 
 
 Prin adresa nr. 1689/31.05.2013 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova 
sub nr.139/04.06.2013, Colegiului Naţional „Ştefan Velovan” Craiova, solicită schimbarea 
titulaturii  unităţii de învăţământ Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova, în Colegiul 
Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”. 
 În motivarea solicitării Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova se arată că acesta 
a fost înfiinţat în urmă cu 143 de ani şi a avut fără întrerupere caracter şi structură vocaţională 
pedagogică, purtând în titulatură explicit acest profil. 
 De-a lungul timpului, denumirile pe care le-a purtat această unitate de învăţământ au fost: 

1. 1870 – 1896 -  Şcoala Normală 
2. 1896 - 1926 – Şcoala de aplicaţii de învăţători 
3. 1926 – 1948 – Şcoala Normală „Ştefan Velovan” 
4. 1948 – 1955 – Şcoala Pedagogică de fete 
5. 1955 -1968 –  Şcoala Pedagogică de învăţători 
6. 1968 – 1990 – Liceul Pedagogic 
7. 1990 – 1998 – Şcoala Normală cu dublă specializare învăţători –educatori 
8. 1998 -2012 – Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” 

 
 Din anul 1998, dată la care s-a făcut trecerea la categoria de Colegiu Naţional, a dispărut 
din titulatură profilul reprezentativ pentru această unitate, respectiv „pedagogic”, considerându-
se că numele „Ştefan Velovan” include în mod implicit caracterul pedagogic al unităţii şcolare, 
Ştefan Velovan fiind un renumit pedagog naţional. 
 Lipsa din titulatură a caracterului pedagogic creează în prezent o confuzie la nivelul 
Ministerului de resort, în sensul că unitatea şcolară craioveană este percepută drept un Colegiu 
teoretic şi nicidecum unul vocaţional pedagogic. 
           În şedinţa Consiliului profesoral din data de 20.12.2012 s-a hotărât prin vot majoritar 
adăugarea la titulatura actuală a unităţii a termenului „pedagogic,  astfel  



                                       

încât noua denumire a unităţii de învăţământ să devină Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan 
Velovan”. Hotărârea a fost validată  prin vot unanim în şedinţa Consiliului de Administraţie din 
data de 15.01.2013. 
 La întâlnirile unităţilor pedagogice desfăşurate la nivel naţional pe parcursul acestui an, 
reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au făcut recomandarea către conducerea unităţii 
şcolare craiovene să adauge în titulatura şcolii termenul „pedagogic”, aşa cum au toate unităţile 
analoage din ţară. 
 În acest fel se doreşte revenirea la o titulatură care cuprinde profilul reprezentativ pentru 
această unitate în vederea evitării eventualelor confuzii pe viitor. 
 Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar a fost reglementată prin  Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011, potrivit căruia se face distincţia dintre unităţile de 
învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial şi unităţile de învăţământ pentru  nivelul 
secundar superior sau liceal. Acestea din urmă includ liceul teoretic, liceul vocaţional, liceul cu 
program sportiv, club sportiv şcolar, liceul tehnologic, aşa cum este stipulat în art.4 din Ordinul 
menţionat . 
 Competenţa de modificare a denumirii unităţilor de învăţământ de stat şi particular  este 
dată în sarcina exclusivă a autorităţii locale deliberative şi este anterioară solicitării avizului 
conform al Inspectoratului Şcolar  privind organizarea reţelei şcolare, aşa cum este stipulat în 
mod expres de art.6 .  
 Art.9 din Ordinul anterior menţionat statuează că unităţile de învăţământ preuniversitar 
care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de „colegiu naţional” 
îşi păstrează această denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu 
prevederile prezentei proceduri.     
 Totodată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi completată prin Legea 
nr. 76/2007, proiectul de hotărâre şi documentaţia aferentă privind schimbarea denumirii unităţii 
de învăţământ Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova, în Colegiul Naţional Pedagogic 
„Ştefan Velovan”, va fi supusă avizării Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Dolj. 
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 , filiera educaţională este determinată de profilul  
militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic, astfel cum este reglementat la art. 31, unde se 
reglementează în concret filiera şi profilul învăţământului liceal.    
             
 Alineatul 7 al textului evocat prevede că  unităţile de învăţământ în care se organizează 
filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu 
consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare 
socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale.                                                                                              
 Potrivit art. 36 alin. 5 lit d. din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local atribuie sau schimbă, 
în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes public local.                Având în vedere 
existenţa cumulativă a oportunităţii şi legalităţii pentru adoptarea actului administrativ, în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ 
din sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar, Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 76/2007, 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare propunem spre aprobare Consiliului 



                                       

Local al Municipiului Craiova  schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Colegiul Naţional 
„Ştefan Velovan” din Craiova, în Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”. 
 
 
 
 

Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 

Redacţie Ziar, 
 

                              Întocmit, 
 

Ionuţ PÎRVULESCU 
 

                           Carmen LICU 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 
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