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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

Nr. 4422/19.11.2021 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 10/19.11.2021 

 

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 19.11.2021,  

hotărăște: 

Art.1 Aprobarea Scenariului 1 de organizare și desfășurare a activităților în cadrul unității de 

învățământ, pentru săptămâna 22-26.11.2021, în contextul epidemiei de COVID-19, în conformitate 

cu Ordinul comun ME și MS nr. 5538/1082/1.10.2021, cu modificările ulterioare. Rata de vaccinare la 

nivelul personalului unității de învățământ este de 64,86% (vaccinați cu cel puțin o doză), iar limita 

de incidență cumulată la 14 zile la nivelul UAT Botoșani este de 2,03 la mia de locuitori. 

Scenariului 1 constă în participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, 

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

protecție, dacă rata de incidență cumulată la 14 zile la nivelul UAT este sub 3 la mia de locuitori, cu 

respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la 

suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de 

învățământ.   

Art.2 Aprobarea scenariului de organizare și desfășurare a activităților în cadrul unității de 

învățământ, pentru săptămâna 22.11.-26.11.2021, în contextul epidemiei de COVID-19;  

Art.3 Aprobare Plan de îmbunătățire a calității, an școlar 2021-2022.  

Art.4 Aprobare Regulament de organizare și funcționare al Comisiei pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității -  CEAC, an școlar 2021-2022.  

Art.5 Aprobare cerere de retragere a elevului Stoleriu Cezar Iulian, clasa a XI-a B, înregistrată cu nr. 

4412/17.11.2021. 

Art.6 Aprobare dosare burse, sem I, an școlar 2021-2022, conform PV comisie de acordare burse, 

înregistrat cu nr. 4412/17.11.2021 

Art.7 Aprobare planificare concedii odihnă pentru anul școlar 2021-2022, conform Ordinului ME nr. 

privind modificarea structurii anului școlar 2021-2022. 

Art.8 Aprobare cerere transfer copil Cercea Narcisa-Adriana, grupa mică, la Școala Gimnazială 

Roma, pe motiv de schimbare domiciliu. 

Art.9 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Chiș Simona pentru luna noiembrie 2021, în 

cuantum de 172,80 lei, conform referatului nr. 4073/21.10.2021  

Art.10 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Baida Maria pentru luna noiembrie 2021, în 

cuantum de 244,80 lei, conform referat nr. 4140/27.10.2021. 

Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul 

unității de învătământ și compartimentul secretariat. 

Art.12 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

 La ședință au participat 13 membri din 13. 

 Toate hotărârile Consiliului de administrație din data de 19.11.2021 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 

 


