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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

 

Nr. 3428/10.09.2021 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 1 

 

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

4619/2014, cu modificările și completările ulterioare și OMEN nr. 3160/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, în baza procesului-verbal al ședinței din data de 10.09.2021, hotărăște: 

1. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate scenariul nr. 1 de organizare și desfășurare a cursurilor  

în unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile ordinului comun ME 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. 

2. CA validează cadrele didactice propuse de CP pentru a fi membre în CA pentru anul școlar 2021-

2022, prof. Nechifor Rodica și Prof. Ungureanu Angelica, conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619/2014, Art. 5, alin. (1), (2), (3), cu modificările și completările 

ulterioare. CA actual își va exercita atribuțiile până la emiterea deciziei de constituire a noului CA. 

3. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate orarul pentru anul școlar 2021-2022. 

4. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate validarea rezultatelor la examenele de diferențe, 

sesiunea august-septembrie 2021; 

5. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate decontare navetă - prof. Chiș Mihaela Simona, cf 

cererii nr 3297/01.09.2021 

6. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate prelungire contract închiriere spațiu - Univ. Danubius 

Galați, cf adresei nr 87/STA/17.08.2021 

7. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate  cererea cazare internat, Racu Iulia, înscrisă la clasa a 

XI-a, SERAL, conform cererii nr. 3077/7.09.2021. 

8. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate prelungirea perioadei pentru cumul de funcții de către 

secretar șef Murariu Daniela Gabriela și bibliotecar Acsinie Oana Maria,  conform cererilor 

înregistrate cu nr. 3393/8.09.2021, până la ocuparea funcției prin concurs - pe postul de secretar, 

ocupat de doamna Burda Silvia care se pensionează - limită de vârstă cu data de 01.10.2021 . Anexă 

cereri nr. 3393/08.09.2021; 

9. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererea doamnei prof. Nechifor Rodica, profesor de 

biologie, pentru cumul de funcții pe postul de laborant, fracțiune de 0,25%, până la revenirea 

titularului aflat în concediu de creștere copil, conform cererii nr. 3423/10.03.2021, începând cu 

15.09.2021. 

10. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererea domnului informatician Loghin Claudiu, 

pentru cumul de funcții pe postul de casier, fracțiune de 0,50 %, până la ocuparea postului prin 

concurs, conform cererii nr. 3384/07.09.2021, începând cu data de 1.09.2021. 

11. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate modelul condica de prezență profesori; 

12. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate componența Comisiei pentru gestionarea SIIIR, pentru 

anul școlar 2021-2022, conform OMEN nr. 4371/13.07.2017, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: președinte: prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, director, 

administrator SIIIR: Loghin Claudiu-Marius, informatician, membri: Murariu Daniela Gabriela, 

secretar-șef (cu rol de secretar și responsabil resurse umane), ec. Cojocariu Iulia, contabil-șef (cu rol 

de responsabil financiar-contabil), Aostăcioae Mihaela, administrator patrimoniu (cu rol de 
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responsabil tehnic), prof. Oltean Brândușa, director adjunct, prof. Ungureanu Angelica. Directorul 

unității va emite decizia de constituire. 

13. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate tematica ședințelor CP și  CA în anul școlar 2021-2022, 

nr. 3424/10.09.2021 și nr. 3425/10.09.2021. 

14. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate fișele de (auto)evaluare și a calificativelor personalului 

didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2020-2021, astfel: toate calificativele sunt FB. 

15. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate încadrarea personalului didactic pentru 2021-2022. 

16. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate lista cu diriginții pentru 2021-2022, în urma 

consultărilor din cadrul CP/10.09.2021. 

17. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate componența CEAC 2021-2022 (aprobare componență 

CEAC, conform hotărârii CP /10.09.2021): responsabil: prof. Aniței Roxana, membri: prof. Borcea 

Maria, prof. Humă Alina, prof. Horbovanu Cristina, prof. Călin Gabriela – reprezentant sindicat. 

18. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare 2021-2022, în urma consultărilor din cadrul CP/10.09.2021, în persoana prof. 

Foltea Nicoleta. 

19. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare 2021-2022, în următoarea componență: Coordonator: Prof. Foltea Nicoleta 

 Subcomisia pentru proiecte și activități educative extracurriculare: 

Responsabil: prof. Teodoru Constantin 

Membri: prof. Humă Alina, prof. Gâlcă Gabriela, bibliotecar Acsinie Oana, pedagog școlar 

Pădurariu Oana, secretar-șef Murariu Gabriela, informatician Loghin Claudiu. 

 Subcomisia pentru programe și proiecte naționale și europene: 

Responsabil: Prof. Horbovanu Cristina 

Membri: prof. Aniței Roxana, prof. Humă Alina, prof. Vreme Iuliana, prof. Gutter Lili-Ana, secretar 

- șef Murariu Gabriela, informatician Loghin Claudiu, contabil - șef Cojocariu Iulia. 

20. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru curriculum, în următoarea 

componență: Președinte: prof. Oltean Brândușa Doina, director adjunct 

Membri: 

 prof. Humă Alina – Limbă și comunicare (limba și literatura română, limba latină, limba franceză, 

limba engleză) 

 prof. Maxiniuc Adriana –Matematică și științe (matematică, biologie, chimie, fizică)  

 prof. Horodincă Călin –Om și societate, arte, educație fizică și sport (discipline socio-umane, 

istorie, geografie, educație artistică, educație muzicală, religie, educație fizică și sport) 

 prof. Călin Gabriela – Tehnologii (TIC/Informatică, Discipline tehnice de specialitate, Pregătire 

practică de specialitate)  

 prof. Gîlcă Gabriela – Învățământ preșcolar  

 prof. Foltea Nicoleta, coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – 

Consiliere și orientare  

 Prof. Covașă Alin – CDS 

21. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru perfecționare și formare continuă, în 

următoarea componență: Responsabil – Prof. Ungureanu Angelica, Membri:  

 Murariu Daniela-Gabriela - Secretar-șef  

 prof. Humă Alina, prof. Maxiniuc Adriana, prof. Călin Gabriela, prof. Horodincă Călin, prof. înv. 

preșcolar Gîlcă Gabriela, Foltea Nicoleta, Covașă Alin 

 

22. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate: 
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Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, în următoarea 

componență:  

Președinte: prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, director 

Vicepreședinte: prof. Oltean Brândușa-Doina, director adjunct 

Medic medicina muncii: dr. Coșovanu Romică 

Cadru tehnic pentru situații de urgență: prof. Teodoru Constantin 

Cadru responsabil SSM: prof. Nechifor Rodica 

Administrator patrimoniu: Aostăcioae Mihaela 

 comisia foc deschis, în următoarea componență:  directorul adjunct, prof. Oltean Brândușa și cadrul 

tehnic pentru situaţii de urgenţă, prof. Teodoru Constantin 

 comisia instruire ISU, în următoarea componență: cadrului tehnic pentru situații de urgență, prof. 

Teodoru Constantin și administratorul de patrimoniu Aostăcioae Mihaela 

23. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru controlul managerial intern, în 

următoarea componență:  

Președinte: prof. Oltean Brândușa Doina, director adjunct 

Membri: 

Murariu Gabriela - Secretar şef  

Ec. Cojocariu Iulia - Contabil şef  

Aostăcioae Mihaela - Administrator patrimoniu 

Prof. Gutter Lili-Ana 

 

24. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, în 

următoarea componență:  

Președinte: prof. Oltean Brândușa - Doina, director adjunct 

Coordonator: Aionesei Sorin - psiholog școlar  

Membri: 

 Prof. Foltea Nicoleta, coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 Diriginții claselor Liceului ”Alexandru cel Bun” Botoșani 

 Agent principal Nicolau Loredana, reprezentant al Poliției de proximitate 

 Murariu Daniela-Gabriela, secretar-șef 

 Budeanu Ramona - Georgiana, elevă cl. a XII-a B 

25. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate componența: 

- Comisiei de revizuire ROF și RI: Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, director, Prof. Oltean Brândușa 

Doina, director adjunct, Prof. Teodoru Constantin, Prof. Gâlcă Gabriela, secretar-șef Murariu 

Gabriela Daniela și ec. Cojocariu Iulia, supraveghetor noapte și pedagog. 

 Prof. Horodincă Călin – reprezentant LSI 

 Prof. Călin Gabriela – reprezentant FEN 

 

26.  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate componența următoarelor comisii pentru anul școlar 

2021-2022: 

 Comisia „Bani de liceu”: Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia – director, președinte 

Membri: 

- Prof. Oltean Brândușa – director adjunct 

- Ec. Cojocariu Iulia – contabil șef 

- Loghin Claudiu – informatician  

- Murariu Daniela Gabriela – secretar -șef 
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- Acsinie Oana – bibliotecar  

- Diriginții claselor de liceu-zi 

 

 Comisia „Bursa profesională”: Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, – director, președinte 

Prof. Oltean Brândușa – director adjunct, vicepreședinte 

Membri: 

- Ec. Cojocariu Iulia – contabil șef 

- Murariu Daniela-Gabriela – secretar șef 

- Prof. Vreme Iuliana 

- Prof. Adomnică Gabriela 

- Prof. Ursachi Lăcrămioara 

- Prof. Teodoru Constantin 

- Prof. Aniței Roxana 

 

 Comisia de acordare a burselor:  

Președinte:  

 Director, prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, 

Membri: 

 Director adjunct, prof. Oltean Brândușa 

 Prof. Foltea Nicoleta 

 Contabil șef, ec. Cojocariu Iulia 

 Secretar-șef, Murariu Daniela-Gabriela 

 
27. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru evaluarea ofertelor, pentru anul școlar 

2021-2022, după cum urmează: 

 

 Președinte – Aostăcioae Mihaela, administrator patrimoniu 

 Membru – Gutter Lili-Ana 

 Membru – prof. Ungureanu Angelica, membru CA 

 

 

28. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia de actualizare a Codului de etică 

profesională al Liceului „Alexandru cel bun” Botoșani, anul școlar 2021-2022, în următoarea 

componență: 

 Responsabil, Prof. Oltean Brândușa Doina, director adjunct  

 Prof. Foltea Nicoleta – membru  

 Prof. Horodincă Călin – membru  

 Observatori sindicali, prof. Teodoru Constantin, prof. Călin Gabriela 

 

29. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Codul de etică profesională al Liceului 

„Alexandru cel bun” Botoșani, pentru anul școlar 2021-2022. 

 

30. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia revizuire PAS, în următoarea componență:  

 Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, director 

 Prof. Oltean Brândușa Doina, director adjunct 

 Prof. Foltea Nicoleta 

 Prof. Ciobanu Doina 
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31. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia monitorizare PAS, în următoarea 

componență: prof. Maxiniuc Adriana, prof. Covașă Alin, Prof. Aniței Roxana. 

32. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Comisia pentru evaluarea ofertelor în scopul 

achiziționării sistemului de supraveghere antiefracție: președinte: prof. Oltean Brândușa – director 

adjunct, Aostăcioae Mihaela – administrator, Murariu Daniela – Gabriela – secretar – șef. 

33. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate listă comisii permanente și temporare 2021-2022 

34. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Graficul de activitate săptămânală la clasele de 

învățământ tehnic 
35. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Planificarea la practica comasată 

 

36. Probleme curente. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate notele de serviciu adresate personalului responsabil cu 

asigurarea condițiilor de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS – Cov – 2: responsabili COVID, 

administratori, supraveghetoare internat, pedagog, bucătari, paznici, îngrijitoare. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate referatul nr. 3324/6.09.2021 înaintat de contabilul - șef 

Cojocariu Iulia, de creștere a tarifului zilnic pentru servirea mesei la cantină de 16 lei/zi, la 18 lei/zi, 

iar cazarea și regia lunară să crească de la 65 lei/lună, la 75 lei/ lună, din cauza creșterii prețurilor la 

alimente – anexa 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate referatul nr. 3327/6.09.2021 înaintat de administratorul 

de patrimoniu grădiniță Aostăcioae Mihaela de creștere a tarifului zilnic pentru masă preșcolari de 

la 10 lei, la 12 lei, din cauza creșterii prețurilor la alimente. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererea nr. 3445/10.09.2021 de încadrare pe 0,5 normă 

inginer tehnologii textile a doamnei inginer Dughilă Paula. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererea nr. 3444/10.09.2021 de încadrare pe 0,48 normă 

instruire practică a domnului maistru instructor Andrici Gheorghe. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate cererile de: 

Retragere de la cursuri - Majeru Denisa, clasa a 11-a A, cf cererii 3355/07.09.2021 

Reînscriere clasa a 9-a FR, profil Real, - Găitan Florensia Andreea, cf cererii nr 

3318/03.09.2021; 

 

Transfer: 

 Asiminoaei Lavinia, cl a X-a A, la Colegiul Tehnic Gh Asachi, profil Uman cf cererii 

1325/01.09.2021; 

 Stoleru Bogdan, cl a XI-a B, la Colegiul Tehnic Gh Asachi, profil Real, cf cererii 

1379/03.09.2021; 

 Apopei Maia, de la Liceul D. Negreanu, profil Mecanic, la cl a X-a B cf cererii nr 

3241/30.08.2021; 

 Balan Adrian, Grupa Mijlocie de la Școala Gimnazială nr 14, cf cererii nr 

3302/01.09.2021; 

 Hliban Sara Elena, Grupa Mijlocie, cf cererii nr 3331/06.09.2021; 

 Matea Ioana Iuliana, la Col Tehnic Gh. Asachi cf cererii nr 3336/06.09.2021; 

 Casian Daria, cl a X-a, de la profil Real la profil Uman cf cererii nr 3257/31.08.2021; 

 Rusu Loredana Iuliana (MD), cl a 9 - a, profil Uman, la Col Tehnic Ion Creangă 

Piatra Neamț, cf cererii nr 6902/06.09.2021; 

 Burlea căs Buche Lăcrămioara, clasa a 11 a FR, de la Centrul de Studii Ștefan cel 

Mare , cf cererii nr. 3375/07.09.2021; 

 Albeșteanu Raluca - de la III B - Filator, la Liceul Plopenii Mari, profil Industrie alimentara, 

cf cererii nr 3400/09.09.2021; 
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 Pîslaru Alessia Maria, de la Grupa Mare, la Grădinița nr 23 cf cererii nr 3408/09.09.2021; 

 Soloncă Gabriela, clasa a XI-a C, transfer la Seminarul Teologic Sf Gheorghe cf cererii 

3405/09.09.2021; 

 Livanu Paul, clasa a X-a A, transfer la Colegiul Economic O. Onicescu cf cererii 

3409/09.09.2021;  

 Damian Raluca, cl a X - A, la Col Tehnic Gh Asachi, cf cererii nr 3414/09.09.2021; 

 Ungureanu Delia, clasa a X-a, la Colegiul Economic O. Onicescu Botoșani, cf cererii nr 

3433/10/09.2021;   

 La ședință au participat 8 membri din 9. 

 Toate hotărârile Consiliului de administrație din data de 10.09.2021 au fost adoptate cu 

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

ulterioare. 

 

Director,        Secretar CA, 

Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia     Ciobanu Doina 

 

 


