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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

 

Nr. 3428/17.09.2021 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 2 

 

Consiliul de administrație al Liceului ”Alexandru cel Bun” Botoșani, conform OMEN nr. 4619/2014, 

cu modificările și completările ulterioare și OMEN nr. 5154/2021, în baza procesului-verbal al ședinței din 

data de 17.09.2021,  

hotărăște: 

Art.1 Aplicarea scenariului nr. 1 de organizare și desfășurare a cursurilor  în unitatea de învățământ, pentru 

săptămâna 20 – 24.09.2021, în conformitate cu prevederile ordinului comun MEC și MS nr. 5196/03.09.2021 și 

nr. 1756/03.09.2021, care prevede participarea zilnică cu prezența fizică a tuturor antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

Art. 2 Suspendarea cursurilor pentru clasa IIIB pentru o perioadă de 14 zile, din cauza confirmării infectării 

cu virusul Sars Cov 2 a elevei Ispir Delia, iar ancheta epidemiologică va stabili  persoanele care vor fi testate 

și carantinate, conform criteriilor de suspendare a cursurilor scolare in unitatea de invatamant in contextul 

confirmarii unui caz de COVID-19. 

Art. 3 În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, se va dispune realizarea următoarelor 

activităţi obligatorii:  

a) curăţenia şi aerisirea clasei;  

b) dezinfecţia generală și nebulizarea clasei 

Art. 4 Aprobarea transferurilor, înscrierilor, reînscrierilor, retragerilor: 

 

1. Cerere de transfer, Cafeluță Ioana Adelina, în clasa a XII a A, profil UMAN, de la Liceul Dimitrie Negreanu 

Botoșani, profil Real/Științe ale naturii cf cererii 3473/14.09.2021; 

2. Cerere de transfer, Zigmund Mihail Adrian, în clasa a XII - a B, profil UMAN, de la Liceul Elie Radu 

Botoșani, profil Tehnic, cf cererii nr 3476/14.09.2021; 

3. Cerere de transfer, Lăbușcă George Florin, în clasa a XII - a B, profil UMAN, de la Liceul Elie Radu Botoșani, 

profil Tehnic, cf cererii nr 3475/14.09.2021; 

4. Cerere de transfer, Stoica Marius, în clasa a X - a C, profil Tehnic, de la Liceul Elie Radu Botoșani, profil 

Tehnic, cf cererii nr 3490/15.09.2021; 

 

Art. 5 Aprobarea cererii nr 3515/16.09.2021 de desfășurare a orelor în sistem online de către eleva Zaharia 

Camelia Petronela, întrucât în familie sunt membri aflați în situație de risc; 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității de 

învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 7 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

1.  

 La ședință au participat 9 membri din 9. 

 

 Toate hotărârile Consiliului de administrație din data de 17.09.2021 au fost adoptate cu respectarea 

prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Director, 

Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia 

 


