
 
Colegiul Național ”Radu Greceanu” Slatina 

HOTĂRÂREA 162 / 05.01.2023  

privind acordarea calificativului anual pentru personalul nedidactic 

   

Consiliul de administrație al Colegiului Național ”Radu Greceanu” Slatina, întrunit în ședință în 
data de 05.01.2023. 
            În temeiul: 
- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice; 
- Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 
        Având în vedere prevederile: 
- Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar; 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul intern. 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă acordarea următoarelor calificative pentru anul 2022 pe baza rapoartelor și a 

fișelor de autoevaluare/ evaluare ale personalului nedidactic, astfel: 
- C.E. L. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- R. I. M. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- S. F. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- Ș. E.L. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- D.M. C. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- N. M. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- V. V.– nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- C. P. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- C. P. P. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- P. M. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- R. C. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- P.I. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
- D. I. – nota 5 – calificativul ,,foarte bine” 
 
Art. 2 Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este: 
a) pentru un punctaj între 1,00-2,50 se acordă calificativul "nesatisfăcător"; 
b) pentru un punctaj între 2,51-3,50 se acordă calificativul "satisfăcător"; 
c) pentru un punctaj între 3,51-4,50 se acordă calificativul "bine"; 
d) pentru un punctaj între 4,51-5,00 se acordă calificativul "foarte bine". 
 
Art. 3 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” 
 


