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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

Nr. 4611/08.12.2021 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 13/08.12.2021 

 

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 08.12.2021, nr. 4610/8.12.2021, 

 

hotărăște: 

Art.1 Aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, conform  

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare, învăţământ preuniversitar - an şcolar 

2022 – 2023, aprobată prin OME nr. 5511/28.10.2021, după cum urmează: 

a) Clasa a IX-a liceu – zi, filiera teoretică, profil uman, specializarea Filologie – 2 clase/52 de 

elevi 

b) Clasa a IX-a liceu – zi, filiera teoretică, profil real, specializarea Științe ale naturii – 1 

clasă/26 de elevi 

c) Clasa a IX-a liceu – zi, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea Tehnician designer 

vestimentar – 1 clasă/24 de elevi 

d) Clasa a IX-a liceu – frecvență redusă, filiera teoretică, profil real, specializarea Științe ale 

naturii – 1 clasă/28 de elevi 

e) Clasa a IX-a liceu – frecvență redusă, filiera teoretică, profil uman, specializarea Filologie 

– 1 clasă/28 de elevi 

f) Clasa a XI-a liceu – seral, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea Tehnician designer 

vestimentar – 1 clasă/28 de elevi 

g) Clasa a IX-a școală profesională – domeniul Industrie textilă și pielărie, calificarea 

Confecționer produse textile – 1 clasă/28 de elevi, la solicitarea operatorilor economici de 

profil 

h) Clasa a IX-a școală profesională în regim dual – domeniul Industrie textilă și pielărie, 

calificarea Filator – 1 clasă/28 de elevi, la solicitarea operatorului economic SC ROLANA 

TEX SRL (Anexa nr. 3) 

i) Învățământ preșcolar cu program prelungit – grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare – 

câte 20 de elevi/grupă 

j) Anul I școală postliceală -  zi, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea Creator 

proiectant îmbrăcăminte – 1 clasă/28 de elevi 

În stabilirea structurii proiectului Planului de școlarizare 2022-2023 s-au avut în vedere 

prevederile  Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare, învăţământ preuniversitar - 

an şcolar 2022 – 2023, aprobată prin OMEC nr. 5511/28.10.2021:  “Art. 1. - Proiectul planului de 

şcolarizare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor şcolare, în 

vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza 

următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul 

geografic, criteriul socioeconomic şi criteriul relevanţei, precum și recomandările ISJ Botoșani bazate pe 

datele statistice oferite de SIIIR, conform cărora, în anul școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ din 
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județul Botoșani, sunt 143 de clase a IX-a cu 3377 de elevi, iar la clasele a VIII-a sunt înscriși 4017 

elevi, conform datelor din SIIIR. 

Art. 2 Aprobarea Strategiei de evaluare internă a calității 

Art. 3 Aprobare comisie concurs paznic, planificat pentru data de 16 decembrie 2021.  

Președinte: Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia, Director 

Membri:  

1. Cojocariu Iulia – contabil-șef 

2. Nechifor Rodica – membru CA 

Secretar: 

Murariu Gabriela – secretar-șef 

Observatori sindicali: Călin Gabriela și Teodoru Constantin 

Art. 4 Aprobare comisie pentru contestații - concurs paznic,  

Președinte: Prof. Oltean Brândușa - Doina, Director adjunct 

Membri:  

1. Aostăcioae Mihaela– administrator patrimoniu 

2. Ungureanu Angelica – membru CA 

Secretar: 

Murariu Gabriela – secretar-șef 

Observatori sindicali: Călin Gabriela și Teodoru Constantin 

Art.5 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Chiș Simona pentru luna decembrie 2021, în 

cuantum de 187 lei, conform referatului nr. 4518/26.11.2021  

Art.6 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Baida Maria pentru luna decembrie 2021, în 

cuantum de 193,6 lei, conform referat nr. 4437/19.11.2021. 

Art. 7 Prelungirea programului cu o oră/ zi, timp de 8 zile lucrătoare, pentru personalul auxiliar, 

conform programării, până pe 31.212.2021. 

Art. 8 Recuperarea pe parcurs de a materiei pentru ziua de 29.11.2021 declarată zi liberă prin 

hotărârea guvernului. 

Art.9 Aprobarea neacordării bursei profesionale aferente lunii noiembrie 2021, pentru un număr de 

10 elevi din clasa a XI-a profesională, conform referatului realizat de comisia de monitorizare a 

bursei profesionale, înregistrat cu nr. 4583/06.12.2021. 

Art. 10 Aprobare Proiect educațional – Colete didactice călătoare, înregistrat cu nr. 4404/17.11.2021 

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 8.12.2021 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 

 


