
Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu” Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 62 / 11.10.2021 

privind aprobarea suspendării orelor in format fizic și trecerea în scenariul II  
pentru Colegiul Național ,,Radu Greceanu” Slatina 

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

ședința din data 11.10.2021, având în vedere prevederile: 
 -Hotărârii Nr.80/11.10.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt 
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;  

- prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 5388/1082/2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare; 

- comună a Direcţiei de Sănătate Publică Olt nr18.584/11.10.2021 și a Inspectoratului 
Școlar Județean Olt nr. 11.024/11.10.2021 referitoare la avizarea propunerilor Consiliilor de 
Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar/conexe din județul Olt, privind 
aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor începând cu data de 12.10.2021; 

- Rata incidenței cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localități (UAT- 
uri) la data de 11.10.2021; 

 
                                         HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Suspendarea cursurilor în format fizic  și trecerea în online a tuturor claselor de la 
nivelul Colegiului Național ,,Radu Greceanu”  în perioada 12.10 - 25.10.2021, această măsură 
impunându-se conform Ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. 

 
Art.3. 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 11.10.2021 

 
PREȘEDINTE C.A. 

Gianina Isabela Pîrvu 
FUNCȚIA:Director 
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