












































LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
StradaMușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărârea nr. 6/ 07.09.2022 

Privind acordarea punctajelor finale și a calificativelor anuale pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar  pentru anul școlar 2021-2022 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 07.09.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educației cu 
modificările și completările ulterioare. 

• OME nr. 3189/2021 de modificare și completare a Metodologiei de evaluare a activității 
personalului didactic și didactic auxiliar aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011. 

 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă punctajele finale și calificativele cadrelor didactice și ale personalului 
didactic auxiliar pentru anul școlar 2021-2022, conform listelor anexate care fac parte integrantă 
din această hotărâre; 

Art.2 Cu drept de contestație conf. legislației în vigoare. 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 12 
Pentru 11 
Împotrivă 0 
Abțineri 1 

 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
StradaMușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărârea nr. 7/ 13.09.2022 

Privind aprobarea orarului unității de învățământ pentru anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 13.09.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 
 

 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

Cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă orarul unității de învățământ pentru anul școlar 2022-2023. 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 13 
Pentru 13 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 

 

 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
StradaMușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 8/ 06.10.2022 

Privind aprobarea decontării navetei pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• OME.. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

• HG 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar . 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă decontarea navetei pentru personalul didactic și didactic auxiliar. 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
StradaMușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 83/ 31.08.2022 

Privind analiza petiției  formulate de părinții clasei a III-a, 

 cu referire la desfășurarea orelor în program de dimineață  

în anul școlar 2022-2023 

 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

extraordinară la data de 31.08.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentuluicadru de organizareşifuncţionare a unităţilor de învăţământpreuniversitar, 

aprobatprin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 
 
 
 

Întemeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Având în vedere că propunerile nu au întrunit numărul de voturi necesare pentru a 

se hotărî programul clasei a III-a, s-a luat decizia programării unei ședințe extraordinare în data 

de 01.09.2022. 

  

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 11 
Pentru 11 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 



Liceul Teoretic „MironCostin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 9/ 06.10.2022 

Privind aprobarea PDI și a planului managerial pentru anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă PDI și  planul managerial pentru anul școlar 2022-2023. 

. 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 
 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
StradaMușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 10/ 06.10.2022 

Privind aprobarea cererilor pentru acordarea concediului de odihnă  

pentru personalul didactic în anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă cererile pentru acordarea concediului de odihnă  pentru personalul 

didactic pentru anul școlar 2022-2023 ținându-se cont de necesitatea asigurării cu personal 

didactic în perioada 19-23 iunie 2023 (corespunzătoare desfășurării examenelor naționale) și în 

perioada 28 – 31 august 2023 (pentru pregătirea începutului de an școlar).  

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 

 

 

 
 
 



Liceul Teoretic „MironCostin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 11/ 06.10.2022 

Privind aprobarea înscrierilor la cursurile ECDL,  

conform contractului de colaborare 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă înscrierea la cursurile ECDL susținute în centrul de examinare de la 

Liceul Teoretic ,,Miron,, Costin,, Iași – cod centru RO 616. 

. 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 
 
 



Liceul Teoretic „MironCostin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 12/ 06.10.2022 

Privind aprobarea activităților educative extrașcolare,  

conform procedurii operaționale, pentru anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă activitățile educative extrașcolare, inclusiv activitățile ERASMUS, 

conform procedurii operaționale, pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 
 
 
 
 



Liceul Teoretic „MironCostin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 13/ 06.10.2022 

Privind aprobarea particularizării  prin act adițional  

a contractului educațional pentru clasa a V-a 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 06.10.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar,; 

 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă particularizarea   prin act adițional a contractului educațional pentru 

clasa a V-a.  

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
 
 
Total membri 13 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 
 

 

 

 
 
 
 
 
 





































LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 

Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 

email: secretariat@ltmcis.ro 

 

 

 

Hotărâre nr. 23/ 12.01.2023 

Privind aprobarea ofertei de C D Ș -uri a unității pentru anul școlar 2023-2024 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 12.01.2023; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămân 

tpreuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• ORDIN nr. 3238/5.02.2021 pentru aprobare Metodologie privind dezvoltarea 

curriculumului la decizia școlii. 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

http://licmcostin.ro/


 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă oferta de CDȘ-uri a unității, conform  Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 

Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 

 

 

Total membri 13 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 

Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 

email: secretariat@ltmcis.ro 

 

 

Hotărâre nr. 24/ 12.01.2023 

Privind aprobarea  modalității de recuperare a conținuturilor din programa școlară 

aferente zilelor de 23 ianuarie 2023 și 2 iunie 2023; 

Privind aprobarea  recuperării programului de funcționare  a unității de învățământ  din 

data de 14 august 2023 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 12.01.2023; 

Având în vedere prevederile: 

• Legii EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămân 

tpreuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• Adresei ISJ Iași din 01/03.01.2023 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

http://licmcostin.ro/
mailto:secretariat@ltmcis.ro


HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă graficul de recuperare a conținuturilor din programa școlară aferente zilelor de 

23 ianuarie 2023 și 2 iunie 2023, conținuturile vor fi recuperate în orele aflate la dispoziția 

cadrelor didactice conform planificării realizate la nivelul școlii aflate în anexă. 

Art.2. Se aprobă recuperarea programului de funcționare  a unității de învățământ  pentru  data  de 

14 august 2023 prin prelungirea cu o oră a programului de lucru în pe perioada: 1 – 10 august 

2023. 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 

Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 

 

 

Total membri 13 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 

Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 

email: secretariat@ltmcis.ro 

 

 

Hotărâre nr. 25/ 12.01.2023 

Privind aprobarea programului de simulare a examenelor naționale 

(Evaluare Națională și Bacalaureat), sesiunea 17-19 ianuarie 2023 

Privind aprobarea  comisiilor de simulare a examenelor naționale,  

sesiunea 17-19 ianuarie 2023 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 12.01.2023; 

Având în vedere prevederile: 

• Legii EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămân 

tpreuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• Adresa nr. 102/10.01.2023 privind organizarea simulării examenelor naționale. 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

http://licmcostin.ro/


HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă programul de simulare a examenelor naționale (Evaluare Națională și 

Bacalaureat)- sesiunea 17-19 ianuarie 2023, conform anexei nr.1; 

Art.2. Se aprobă comisiile pentru simularea examenelor naționale (Evaluare Națională și 

Bacalaureat)- sesiunea 17-19 ianuarie 2023, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă a 

acestei hotărâri. 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 

Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 

 

 

Total membri 13 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 



Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 

 

 

Hotărâre nr. 26/ 19.01.2023 

Privind aprobarea acordului de principiu pentru solicitările de întregire a normei didactice 

de predare-învățare-evaluare în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron Costin”,  Iaşi 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 19.01.2023; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămân 

tpreuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• Ordinului nr. 6218/9.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-

2024. 

 

 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

http://licmcostin.ro/
mailto:secretariat@ltmcis.ro


 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă acordul de principiu pentru solicitările de întregire a normei didactice de 

predare-învățare-evaluare începând cu anul școlar 2023-2024 în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron 

Costin”,  Iaşi pentru două cereri depuse la ceretariatul unității. 

Art. 2. Se aprobă acordul de principiu pentru întregire normei didactice de predare-

învățare-evaluare începând cu anul școlar 2023-2024, în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron Costin,, 

Iași pentru Dudeanu Mihaela pe postul de limba franceză. 

Art. 3. Se aprobă acordul de principiu pentru întregire normei didactice de predare-

învățare-evaluare începând cu anul școlar 2023-2024, în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron Costin,, 

Iași pentru Preda Iuliana pe postul format din 14 ore de istorie și 4 ore de Educație socială. 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 

Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 

 

 

Total membri 13 

Prezenți 9 

Pentru 9 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 



Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 

 

Hotărâre nr. 27/ 19.01.2023 

Privind aprobarea cererii  de menținere în activitate ca titular, 

 în funcția didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 19.01.2023; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămân 

tpreuniversitar, aprobat prin O.M.E. 4183/04.07.2022; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• Ordinului nr. 6218/9.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-

2024. 

 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

http://licmcostin.ro/


HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă cererea de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, până la 

trei ani peste vârsta de pensionare în anul școlar 2023-2024 pentru doamna profesor Marcu 

Angela pe postul de limba franceză. 

 

 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 

Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 

 

 

Total membri 13 

Prezenți 9 

Pentru 9 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 



LiceulTeoretic „MironCostin” Iași 
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: secretariat@ltmcis.ro 

 
 
 

Hotărâre nr. 28/ 19.01.2023 

 

Privind aprobarea calificativelor anuale ale  personalului nedidactic pentru anul 2022 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi,  întrunit în ședința 

ordinară la data de 19.01.2023; 

 

Având în vedere prevederile: 

• Legii EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E. nr. 5.154/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• ORDIN nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar art. 51, alin. 2. 

• Ordin nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale al personalului contractual 

• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu completările și modificările ulterioare 

 

 

În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

http://licmcostin.ro/


 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă calificativele   personalului nedidactic pentru anul 2022, conform 
listelor anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 2. Compartimentul secretariat va comunica, în termen legal, calificativele  
personalului nedidactic.  
 

Art. 3. Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință. 
 

 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

Președinte C.A., Contrasemnează 
Director, prof. Hadarag-Necoară Marnela,   Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia 
 
 
Total membri 13 

Prezenți 9 

Pentru 9 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.1  Se aprobă punctajele  finale şi calificativele cadrelor didactice și ale personalului 

didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019/2020, conform listelor anexate care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

 
Art.2 Cu drept de contestaţie în termen de 2 zile de la comunicare; 
 

Art.3 Compartimentul secretariat va comunica, în termen legal, calificativele personalului 
didactic. Un exemplar al calificativului acordat se va ataşa la dosarul personal al fiecărui angajat 
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