
Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” Slatina 
 

HOTĂRÂREA Nr. 5/16.12.2020 
privind aprobarea Planului Managerial și Planului Operational director, Planului Managerial 

al CA si CP, Regulamentului și Strategiei CEAC – Planul de măsuri, cifra de școlarizare 
pentru anul școlar 2020-2021, aprobarea  
procedurii de selecție proiect Erasmus + 

 
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 

ședință în data de 16.12.2020, 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, Art.15. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Planului managerial și Operațional al Directorului la nivelul 
Colegiului Național „Radu Greceanu” pentru anul școlar 2020-2021, care cuprinde o 
prezentare a contextului legislativ, diagnoza procesului educativ prin analiza informațiilor de 
tip cantitativ (efective de elevi la începutul anului școlar, resursele umane ale școlii, spațiile 
acesteia), analiza informațiilor de tip calitativ (rezultate Evaluare Națională, rezultate 
Bacalaureat, promovabilitate, rezultate la olimpiade și concursuri școlare naționale și 
internaționale), analiza SWOT și țintele strategice, și care se încheie cu prezentarea Planului 
Operațional pentru anul școlar în curs. 

Art. 2. Se aprobă  Planul managerial al  Consiliului de Administrație și al Consiliului 
Profesoral, atribuțiile membrilor și alegerea secretarilor celor două consilii în anul școlar 2020-
2021,astfel fiind propusă ca  secretar al Consiliul Profesoral doamna A. F. iar pentru funcția de 
secretar al CA sunt propuse doamnele S.A. sau doamna O. L. M., fiind aleasă doamna O. L.M. 

 
Art. 3. Se aprobă regulamentul și Strategia CEAC, RAEI și Planul de măsuri pentru 

anul 2020-2021; 
 
Art. 4. Se aprobă cifra de școlarizare pentru pentru anul școlar 2020-2021, având în 

vedere decizia Inspectoratului Școlar Județean Olt de a aproba 6 clase pentru Colegiul 
Național „Radu Greceanu”, precum și discutarea și avizarea încadrării în CP, astfel: 

 2 clase profil uman: 1 clasă filologie,  
   1 clasă filologie bilingv-engleză, 

 4 clase profil real: 1 clasă matematică-informatică, intensiv-informatică, 
   2 clase matematică-informatică, 
   1 clasă științe ale naturii. 

Art.5. Se aprobă procedura de selecție a componenței comisiei necesare desfășurării 
proiectului de parteneriat de schimb interșcolar Erasmus + KA 229 din cadrul programului 
UE pentru educație, formare continuă, tineret și sport. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor CA și se 
păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 
 

Adoptată  în Consiliul de Administratie al  Colegiului  Național  ,,Radu Greceanu”,  
la  data  de 16.12.2020 
 
PREȘEDINTE C.A. 
Gianina Isabela Pîrvu 
FUNCȚIA:Director 
SEMNĂTURA: 


