
COLEGIUL NAȚIONAL „Radu Greceanu” 
Slatina 

 
HOTĂRÂREA Nr. 90/25.01.2022 

 
privind aprobarea trecerii în online pentru clasa a IX-a A  

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

ședință din data de 14.01.2022, având în vedere: 
 - prevederile Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor 
măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinului ME si MS nr. 5.338/2.015/2021 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 
și completările ulterioare  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă suspendarea cursurilor în format fizic și trecerea în online pentru clasa    
a IX-a A, în perioada 22.01-31.01.2022, în urma confirmării a 3 elevi infectați cu virusul   
SARS-CoV-2. 

 
Art. 2. Se aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 3. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate și se comunică la Inspectoratul Școlar Județean Olt și 
DSP Olt. 

 
 
PREȘEDINTE CA,  
      Director,                                                       Contrasemnează,   

    Gianina Isabela PÎRVU                                                                                Secretar CA, 
                                                                               Lucica Maria OLANU 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi  ,,PENTRU” 
                                                                      
 
 
 


