
Colegiul Național ,,RADU GRECEANU” Slatina 
HOTĂRÂREA Nr . 130 / 02.09.2022 

pentru aprobare componența comisii  cu caracter permanent si responsabilii acestora 
 

 Consiliul de administrație al Colegiului Național ,,RADU GRECEANU”, întrunit în ședință în 
data de 02.09.2022 
            În temeiul: 
- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice  
- art. 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 Având în vedere prevederile: 
- ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar. 
- standardul I din - Ordinul nr.600/2018 al secretarului general al Guvernului pentru  aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice. 
- art. 10 şi art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar. 
- O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar. 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se aprobă componența Comisie de Curriculum conform anexei, iar responsabilul comisiei 

dna prof. P. G.I. 
Art.2. Se aprobă componența Comisie de Evaluare și asigurarea a calității conform anexei, iar 

responsabilul comisiei dna prof. C. M. 
Art.3. Se aprobă componența Comisie de Sănătate și Securitate în muncă conform anexei, iar 

responsabilul comisiei dl prof. T. A. M. 
Art.4. Se aprobă componența Comisie de Control Managerial Intern conform anexei, iar 

responsabilul comisiei dna prof. I. D. 
Art.5. Se aprobă componența Comisie de Prevenire și combatere a violenței conform anexei, iar 

responsabilul comisiei dna prof. A. F. 
Art.6. Se aprobă componența Comisie de Mentorat Didactic conform anexei, iar responsabilul 

comisiei dna prof. N. M. 
Art.7. Se aprobă componența Comisie Antibullying  conform anexei, iar responsabilul comisiei 

dna prof. S.A. 
Art.8. Se aprobă componența Comisie pentru Burse și Ajutor Social conform anexei, iar 

responsabilul comisiei dna prof. M. M.E. 
Art. 9. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 
 

PREȘEDINTE CA,  
      Director,                                                             Contrasemnează,   

    Gianina Isabela PÎRVU                                                                                Secretar CA, 
                                                                              Lucica Maria OLANU 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi  ,,pentru” 


