
COLEGIUL NAȚIONAL „Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 13/26.02.2021 

privind aprobarea desfășurăriii cursurilor conform scenariului galben, suspendarea cusurilor la clasele 
a XII-a E si F și aprobarea comisiilor pentru  concursul de secretar sef și muncitor calificat la 

nivelul Colegiului Național „Radu Greceanu”Slatina  
  

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 
ședință din data de 26.02.2021, 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 totodată 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 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 suspendarea pe o durata de 14 zile a cursurilor la clasele a XII-a E și a 

XII-a F, având în vedere depistarea pozitivă cu virusul Sars CovV a doi elevi de la XII-E si un 
elev de la XII-F incluși în ancheta epidemiologică a DSP Olt. 

 
Art. 3. 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. 4. Se aprobă comisiile de organizare a concursurilor de secretar șef și muncitor calificat 

– bucătar. 
 

      Art.5. 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 26.02.2021 
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NUME: Gianina Isabela PÎRVU 
FUNCȚIA: Director 
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