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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

Nr. 4289/5.11.2021 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 8/05.11.2021 

 

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 05.11.2021,  

hotărăște: 

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

de învățământ, pentru săptămâna 08-12.11.2021, în contextul epidemiei de COVID-19, în 

conformitate cu Ordinul comun ME și MS nr. 5538/1082/1.10.2021, cu modificările 

ulterioare și HCNSU nr. 99/5.11.2021. Rata de vaccinare la nivelul personalului unității de 

învățământ este de 74%. 

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, indiferent de rata de incidență cumulată, 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 desfășurării activității didactice în sistem online, cu excepția instruirii 

practice, pentru clasele de învățământ seral (XIK, XII K, XIII K), postliceal (PL1 și PL2) și cu 

frecvență redusă (IX A fr, IX B fr, X fr, XI fr, XII fr, XIII fr), în conformitate cu Art. 3, alin 2 

din Ordinul comun mai sus menționat. 

Art. 3 Aprobarea listei beneficiarilor bursei profesionale pe luna octombrie 2021 (18 burse – 

anul I, 22 burse – anul II), nr 4260/03.11.2021.  

Art. 4 Aprobare Referat neacordare Bursă Profesională, luna octombrie 2021 (Anexa nr 

4259/03.11.2021); 

Art. 5 Aprobare eliberare duplicat diplomă de absolvire a liceului pentru Corman Eduard – 

absolvent al liceului, seral, promoția 2019, conform cererii nr. 4040/19.10.2021, diplomă de 

absolvire liceu eliberată la data de 19.07.2019 (completată greșit) - diploma seria Ae nr. 

0043261;. 

Art. 6 Aprobare înscriere grădiniță – grupa mare pentru copilul Rogoșcă Sofia, pe baza 

cererii nr. 4039/19.10.2021, depuse de mama acesteia, Lăcătușu Ana- Maria. 

Art. 7 Aprobare planificare concedii de odihnă cadre didactice 2021-2022 nr. 

4160/29.10.2021; 

Art. 8 Aprobare referat criterii specifice întocmire și acordare burse școlare, 2021-2022, nr. 

4261/03.11.2021; 

Art. 9 Aprobare protocol de colaborare cu SC FORMENS S.R.L., nr. 6041/03.11.2021, pentru 

an școlar 2022-2023 - invățământ profesional de stat; 

Art. 10 Aprobare protocol de colaborare cu SC VIZITEU S.R.L., nr 61/03.11.2021, pentru an 

școlar 2022-2023 - învățământ profesional de stat; 

Art. 11 Aprobare protocol de colaborare cu SC ROLANA TEX SRL, nr 951/01.11.2021, 

pentru an școlar 2022-2023, învățământ profesional dual; 
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Art. 12 Aprobare modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinată 

în perioadă nedeterminată - cerere nr 4248/03.11.2021, Străchinariu Petru, conform 

articolului 17, alin 3) lit. h) și art. 41 din Codul Muncii, nr 4248/03.11.2021; 

Art. 13 Aprobare modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinată 

în perioadă nedeterminată - cerere nr. 4263/03.11.2021, Tihulcă Maria, conform articolului 

17, alin 3) lit. h) și art. 41 din Codul Muncii; 

Art. 14 Aprobare modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinată 

prin prelungire - cerere nr. 4262/03.11.2021, Guriuc Gheorghe, conform articolelor 41 și 82 

din Codul Muncii. 

Art. 15 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

directorul unității de învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 16 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 05.11.2021 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 

 


