
COLEGIUL NAȚIONAL ,,Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA NR. 41/06.09.2021 

 
privind aprobarea comisiilor cu caracter permanent, temporar și a  

responsabililor acestora din cadrul  Colegiului Național „Radu Greceanu”, Slatina 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național ,,Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 
ședință în data de 06.09.2021, 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 componența comisiilor cu caracter permanent și temporar ce își vor 
desfășura activitatea la nivelul Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, județul Olt, pe 
parcursul anului școlar 2021-2022 și responsabilii acestora, după cum urmează: 

    Comisii cu caracter permanent: 
 Comisia pentru curriculum școlar – președinte P. G. I. 
 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ – responsabil C. M. 
 Comisia de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și situații de urgență – 

responsabil T. M.  
 Comisia pentru control managerial intern – responsabil I. D. 
 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității – responsabil A. F. 
Comisii cu caracter temporar: 
 Comsia ,,Lapte și corn” – responsabili – diriginții claselor de gimnaziu 
 Comsia de verificare a dosarelor pentru bursele de ajutor social, a documentelor 

necesare pentru acordarea sprijinului financiar ce se acordă în cadrul programului 
național ,,Bani de liceu”, de protecție socială, a buselor de studiu, de merit și de 
performanță – responsabil M. M. 

 Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală – 
responsabil B. C. 

 Comisia pentru proiecte și programe educative – responsabil B. V. 
 Comisia pentru revizuirea Regulamentului Intern și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare –  responsabil N.L. 
 Comisia de etică - responsabil N. L. 
 Comisia paritară – responsabil P.G. I. 
 Comisia pentru dezvoltare personală și evoluție în carieră – responsabil N. M. 
 Comisia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei SARS Cov 2 – 

responsabil P. G. 
 Secretar al Consiliului Profesoral – A. F. 
 Secretar al Consiliului de Administrație – O. L. 
 Respnsabil cu manualele școlare – F. V. 

 
Art. 2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.  
     

    Adoptată în ședința Consiliului de Administrație al  Colegiului Național ,,Radu 
Greceanu”, la data de 06.09.2021 

  PREȘEDINTE CA, 
NUME: Gianina Isabela Pîrvu 

FUNCȚIA: Director 
SEMNĂTURA: 

 
 
 


