
COLEGIUL NAȚIONAL „Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 8/29.01.2021 

privind aprobarea cererilor pentru întregirea normei didactice, cereri reducere norma la 16 ore 
și cereri menținere în activitate peste vârsta de pensionare, aprobarea componenței Comisie de 
mobilitate la nivelul Colegiului Național „Radu Greceanu”, aprobarea vacantării a 18 ore de 

istorie și a procedurilor pentru organizarea concursului de ocupare- postul secretar șef, 
aprobarea calificativelor personalului nedidactic pentru anul școlar 2020 

 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 
ședință în data de 29.01.2021, 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 cererile de completare a catedrei cu ore din a doua specializare conform 
prevederilor art.27, alin 1 și 2 din Metodologie, pentru în școlar 2021-2022 următoarelor cadre 
didactice: 

1. A. R. – 3 ore educați socială (are asistență socială); 
2. P. F. – 4 ore ed.fizica 
3. N. M. – 4 ore limba latina 

 
Art.2. Se aprobă cererile cadrelor didactice cu vechime de peste 25 de ani care doresc 

reducerea normei didactice la 16 ore în anul școlar 2021-2022 conform prevederilor legii 
Nr.1/2011, art 262, alin 4-5: 

- Limba română (1 cadru didactic):  M. T. 
- Limba engleză (2 cadre didactice): P. O., P. L. 
- Limba franceză (3 cadre didactice): B. A., M. L., P. I. 
- Matematică ((3 cadre didactice): I. A., R. T., Ț. I. 
- Fizică (1 cadru didactic): B. F. 
            TOTAL: 10 cadre didactice cu o vechime în muncă de peste 25 de ani 
 
Art. 3. Se aprobă cererile cadrelor didactice care solicită menținerea în activitate ca titular 

până la împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu anul școlar 2021-2022: 
- L. M. (limba română); 
- Ț.I.(matematică); 
- I. N. (fizică). 

 
Art.4. Se aprobă componența Comisiei de Mobilitate, în vederea soluționării cererilor de 

transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ având în vedere vacantarea a 18 ore 
de istorie, în conformitate cu art.30 din Metodologia privnd mișcarea personalului didactic după 
cum urmează: 

- Președinte: C. M. 
- Membri: M.M. 
-               B.V. 

 
Art.5. Se aprobă vacantarea a 18 ore- istorie cu viabilitate 1 an, conform proiectului de 

încadrare pentru anul școlar 2021-2022. 
 

Art.6. Se aprobă organizarea concursului de ocupare a postului de secretar șef la nivelul 
unității având în vedere vacantarea acestuia prin pensionare. Se menționează că în perioada 
următoare postul va fi publicat în Monitorul Oficial, ziare locale, site-ul unității și avizier de 



asemenea se vor stabili criteriile de inscriere în vederea participării la concurs, bibliografia, data 
concursului și componența comisiei în conformitate cu prevederile Codului Muncii HGR 
286/23.03.2011. 
 
Art.7. Se aprobă calificativele acordate personalului nedidactic pe baza fișelor de evaluare după 
cum urmează: 

- 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” 
- M. M. C. - nota 5 – calificativul ,,Foarte bine” 
- N. M. - nota 5 – calificativul ,,Foarte bine” 
- C. C. - 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” 
- R. B. - nota 5 – calificativul ,,Foarte bine” 
- P. I.- nota 5 – calificativul ,,Foarte bine” 
- P. Ș. - nota 5 – calificativul ,,Foarte bine” 
 

Art. 8. 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 29.01.2021 

 
PREȘEDINTE CA,      
NUME: Gianina Isabela Pîrvu 
FUNCȚIA: Director 
SEMNĂTURA: 


