
COLEGIUL NAȚIONAL „Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 11/12.02.2021 

privind aprobarea desfășurăriii cursurilor conform scenariului galben, aprobarea procedurilor pentru 
organizarea concursului de ocupare a postului de muncitor calificat la nivelul Colegiului Național 

„Radu Greceanu”, aprobare proiect Ersmus +KA 229  
  
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în ședință 
din data de 12.02.2021, 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  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă intrarea în scenariul galben care presupune prezenta fizică la școală a elevilor 

de clasa a VIII-a și a XII-a, iar elevii claselor V-VII și IX-XI trecând în sistem online, având în 
vedere că la nivelul orașului Slatina, nivelul de infectare cu virusul SARS CoV 2 este peste 1,13/1000 
de locuitori – valori prezentate în raportul DSP Olt, ținând cont de prevederile Ordinului comun 
3235/93/05.02.2021 

 
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 procedurilor pentru organizarea concursului de ocupare a postului de muncitor 

calificat, menționând că acesta va foi publicat în Monitorul Oficial, ziar local, site-ul unității, avizier, 
având ca prioritate persoanele cu calificare de bucătar. 

 
Art.4. Se aprobă Proiectul Erasmus + KA 229, cu titlul Langres – Slatina ,,Let's make Europe live 

together / Ensemble faison vivre 1 Europe!” care va fi derulat de Colegiul Radu Greceanu, în calitate de 
partener, în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2021, în parteneriat cu liceul ,,Denis Diderot”din Langres-
Franța. 

 
 Art.5. Se aprobă componența Comisiei de implementare a Proiectului după cum urmează: 
- P. G. – director; 
- P. F. -director adjunct; 
- R. A. – coordonator proiect; 
- I. D. – membru; 
- I.D. – membru; 
- D. A.– membru; 
- B. V. – membru; 
- M. M. – membru. 
Menționăm că membrii echipei și-au exprimat intenția implicării în proiect, participând la selecția 

realizată la nivelul școlii, în conformitate cu procedura aprobată anterior. 
 

 Art.6. 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 12.02.2021 
 
PREȘEDINTE CA,      
NUME: Gianina Isabela PÎRVU 
FUNCȚIA: Director 
SEMNĂTURA: 



    
 


