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HOTĂRÂREA Nr. 58/11.10.2021 
privind aprobarea tematicii Consiliul de Administrație al  

Colegiului Național „Radu Greceanu”, Slatina, în anul școlar 2021-2022 
 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, întrunit în 
ședință în data de 11.10.2021, 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 tematica Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Radu 
Greceanu” pentru anul școlar 2021-2022, care este organizată calendaristic și are 
următoarele teme propuse: 

1. Numirea responsabililor comisiilor metodice și comisiilor de lcuru în școală 
aprobare-actualizare ROF/RI 

2. Aprobarea Planului de dezvoltare, planului managerial, tematica Ca si CP pentru 
anul 2021-2022 

3. Controlarea periodică a parcurgeii materiei și a evaluării ritmice a elevilor, precum și 
frecvența acestora la ore. Discutarea si aprobarea bugetului școlii 

4. Avizarea programului de pregătire pentru olimpiade, evaluare națională și 
bacalaureat 2022 

5. Validarea raportului privind starea și calitatea învățământului în sem I, aprobarea 
planului mamagerial pe sem II 

6. Avizarea planul de școlarizare 2021-2022 și validarea programului de activități 
7. Avizarea disciplinelor opționale și analiza activitățiii desfășurate de secretariat și 

contabilitate 
8. Pregătirea pentru examene finale – evaluare națională și bacalaureat 
9. Informare privind participarea și rezultatele obținute la concursuri și olimpiade 
10. Validarea situației la învățătură la sfârșitul sem II și sfârșit de an, organizarea școlii 

pentru buna desfășurare a examelor.aprobarea concediilor de odihna 
11. Aprobarea calificativelor anuale, aprobarea detașărilor și a transferurilor elevilor. 

 
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 11.10.2021 
 

 
 

PREȘEDINTE CA, 
NUME: Gianina Isabela Pîrvu 

FUNCȚIA: Director 
SEMNĂTURA: 


