
COLEGIUL NAȚIONAL „Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 10/05.02.2021 

privind aprobarea desfășurării cursurilor conform scenariului verde si aprobarea criteriilor de 
ocupare a orelor vacante de istorie la nivelul Colegiului Național „Radu Greceanu”, Slatina 

pentru anul școlar 2021-2022 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 
ședință din data de 05.02.2021, având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministerului 
Educației și Ministerului Sănătății 3235/93/05.02.2021 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 și  având în vedere 
prevederile Ordinului 600/2018, Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și 
modificările ulterioare, Art.92 alin 7, lit. l, Art.8, Regulamentului de organizare și funcționare 
a unităților de învățământ preuniversitar Capitolul 2, Art.19-20, Ordinului nr. 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă revenirea la școală a tuturor elevilor școlii în format fizic – scenariul 
verde, având în vedere că la nivelul orașului Slatina, nivelul de infectare cu virusul SARS CoV 
2 este sub 1/1000 de locuitori. În urma discuțiilor avute cu Consiliul Profesoral, este propusă 
menținerea orelor de 40 minute, cu 10 minute pauză, având în vedere pericolul mare de 
contagiozitate din cauza efectivelor mari de elevi la unele clase precum și că personalul didactic 
nu a finalizat încă perioada de vaccinare, majoritatea fiind programați în luna martie. 

  
Art. 2. Se aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 3. Se aprobă condițiile specifice pentru ocuparea orelor vacante pentru disciplina 

istorie supă cum urmează: 
- Studii superioare de lungă durată, având în vedere că orele sunt pe nivel liceal; 
- Media 10 (zece) la inspectia specială la clasă 
 
Art. 4. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 
 

 
 
 

Adoptată  în Consiliul de Administratie al Colegiului Național,,Radu Greceanu”, la 
data de 05.02.2021 
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