
Prof. Ion Ţecu,
director Colegiul Naţional ”Radu Greceanu”, Slatina,
Olt

Absolvent al Liceului ”Radu Greceanu”, promoţia
1975, clasa a XII-a D, diriginte prof. Gh. Jitaru.

Studii
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică,
1981
Master în „Managementul educaţional şi comunicare
instituţională”, 2008

Titular al acesteişcoli din anul 1981 (prin repartiţie guvernamentală)

Funcţii:
director CNRG decembrie 1993 – decembrie 1997
director CNRG septembrie 2005 – pânăîn prezent

Realizări ca director

A. Dezvoltarea bazei materiale a liceului prin:

- crearea unui laborator de informatică(1995)
- realizarea proiectului pentru consolidarea clădirii centrale (1997)
- finalizarea lucrărilor de consolidare şi modernizare a corpului B (2006-2007)
- modernizarea sălii de gimnastică(2006)
- modernizarea parteruluişi etajului I al clădirii internatului (2007, 2008)
- reabilitatrea circuitului de căldurăîntre centralăşi clădirea internatului
- refacerea traseului de conducteşi prelungirea acestuia pe o lungime de 50 m.
- înlocuirea conductelor de alimentare cu apăpe un traseu de aproximativ 200 m.
- modernizarea cabinetelor medicale din incintaşcolii (medical şi stomatologic)
- amenajarea parcurilor din incintaşcolii
- dotarea şcolii cu o nouăcentralăpentru apămenajerăcompatibilăcu necesarul de

apăcaldăpentru cantinăşi internat
- dotarea laboratoarelor de informatică, secretariat şi cancelarie cu aparate de aer

condiţionat
- modernizarea spaţiului alimentar: acoperiş, faianţă, gresie, aparat frigorific,

ferestre termopan, apăcanalizare, aer condiţionat
- crearea circuitului specific cantinelor şcolare, conform normelor sanitar-veterinare
- dotarea bibliotecii cu un număr considerabil de cărţi, hărţi, atlase, etc.
- achiziţionarea de material didactic pentru laboatoarele de fizică, chimie, biologie,

precumşi pentru sala de sport
- achiziţionarea unui autoturism pentruşcoală(2007)
- achiziţionarea unei imprimante color performante pentru tipărirea materialelor de

promovare a imaginii şcolii şi a revistelorşcolare



- amenajarea ArtClub – amenajarea spaţiilor destinate activităţilor de pictură,
desen, grafică, film, foto, etc.

- amenajarea unui spaţiu destinat comisiei CEAC la parterul internatului
- amenajarea a douălaboratoare de informaticăcu calculatoare performante (2007,

2008)

B. Ştiinţific – educativ – cultural şi sportiv:

- organizarea unei excursii interculturale cu elevii şcolii noastre, într-un schimb de
experienţăcu liceul Marcel Callo, Redon, Franţa, 1994

- organizarea a douăexcursii de informare şi documentare în Bucovina cu elevii
şcolii în colaborare cu Direcţia de Sport a judeţului OLT (1996)

- organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 110 ani de la înfiinţarea
şcolii 24-25 septembrie 1994

- organizarea Olimpiadei Naţionale de Informaticădin 1994
- organizarea Olimpiadei Naţionale de Chimie din 1996 în parteneriat cu Liceul

„Ion Minulescu”.
- confecţionarea unei medalii şi insigne jubiliare cu prilejul aniversării a 110 de ani

de la înfiinţarea şcolii
- participarea la ediţiile I, II, III a Olimpiadei Liceelor – organizat de Primăria

Municipiului Slatina cu ISJ Olt
- coordonarea participării colegiului la ediţiile I, II,III a Olimpiadei Liceelor, unde

s-au obţinut: locul II în 2006, locul I în 2007, locul II în 2008
- organizarea a douăexcursii în Bucovina în iulie 2007 cu elevii şcolii.


