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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 9/12.11.2021 

 

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 12.11.2021,  

hotărăște: 

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

de învățământ, pentru săptămâna 15-19.11.2021, 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 66,23% (vaccinați cu cel puțin o doză). 

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 Aprobare Proiect județean "Design textil", perioada de desfășurare ianuarie-aprilie 

2022, înregistrat cu nr 4055/20.10.2021. 

Art. 3 Aprobare transfer, înregistrat cu nr 4321/09.11.2021, copil Ostafe Cosmina Gabriela, 

de la grădinița liceului, la Sc Gimnaziala "Ioan Cernat" Havârna, grupa mică. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

directorul unității de învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 5 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 12.11.2021 au fost adoptate 

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

completările ulterioare. 
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