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llotlrire nr. 7l 10.09.2021

privind aprobarea scenariului de organizare qi desfiEurare a cursurilor

incepAnd cu 13.09.2021

Consiliul de administralie al Licerllui Teoretic 'Miron Costin", Iagi, intrunit in gedinla

extraordinard la data de 10.09.2021:

Avdnd in vedere nrevederile:

Legii Educaliei NaJionale nr.l/201.1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Legii nr. 53/2003 (Codu1 muncii)-republicat6;

Regulamentului cadru de organizare gi func{ionare a unit5lilor de invd}dmdnt

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5.447 /31.08.2020;

ORDIN nr. 5196 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea mdsurilor.de organizare a

activitdlii in cadrul unitAfilor/instituliilor de inv6!6mdnt in condiJii de siguranld

epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Adresa ISJ Iaqi nr. 8428/10.09.2021 cu anexa Rata incidenyei cumulative a COVID-|9 Ia

1000 locuitori, pe localitdli (UAT),la data de10.09.2021, tn judeyul la;i

In temeiul prevederilor art, 96 din Legea Educafiei Nafionale nr. 1/2011

a

a

a



HOTARASTE:

Art, I Se aprobd propunerea scenariului 1 de organizare gi desfbqurare a cursurilor

incepdnd q 13.O9.2021 cu participarea zilnicd cu prezenlA fizicd a tuturor elevilor din

unitatea de invdldmAnt (nivel primar, grrnazial,liceal), cu respectarea qi aplicarea tuturor

normelor de proteclie

Prezenta Hotdrdre va Ji adusd la cuno;tinla compartimentelor funcyionale ale unitdlii qi

va Ji aJiSatd prin grija secretarului CA.

Pregedinte C.A., ContrasemneazA
Secretar C.A., prof. Vacariu

Total membri i3
Prezenli 11.

Pentru L1.

ImpotrivA 0

Ablineri 0
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HotIrf,re nr. 81 10.09.2021

Privind modific^rea art.A din HotirArea CA nr.2g/07.06,2021

consiliul de administratie al Liceului reoretic ,,Miron Costin", Iagi, intrunit in gedin{a

ordinard la data de 1o.09.2021.

Avdnd in vedere prevederile:

o Legii Educaliei Na{ionale nr.11201tr, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

o Legii ru. 53/2003 (Codul muncii)-republicatd;

o Regulamentului cadru de organizare gi functionare a unitdjilor de invdldmant

preuniversitar, aprobat prin O.M.E,C. 5.447 /3L08.2020;

o o.M.E.N. nr. 316011.02.2017 pentru modificarea gi completarea Metodologiei-cadru de

organizarc 9i func{ionare a consiliului de administratie din unitilile de invd}imant

preuniversitar, aprobatd prin O.M.E.N. n. 4.619/2014;

o Prevederile OMENCS ttr. 5819/2016 pivind aprobarea procedurii de elaborare a avizului
conform pentru schimbarea destinaliei bazei materiale a instituliilor qi unit[lilor de
invdldm6nt preuniversitar de stat, precum s,i conditiile necesare acorddrii acestuia

o Prevederile H.C.L. al Municipiului Iasi nr 358i2020 privind aprobarea Regulamentului in
vederea utilizdrii 9i inchirierii bunurilor imobile temporar disponibile din unitelile de
invdjim6nt de pe raza Municipiului laqi.

in temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educa{iei Nafionale nr, l/2011



Art. 1 Se modifica art. 4 din Hot5,rirea w.2&l j.06.2021gi va avea urmatorul cuprins:

,, Se aprobd schimbarea temporarE a destinatiei unor spalii temporar disponibile apar\in1nd bazei
materiale a unitalii noastre, identificate conform tabelului de mai jos, din spaliu aferelt procesului
de invd{dmdnt in spa}ii cu altd destinalie, in vederea inchirierii si utilizdrii temporare fend a afecta
procesul de invdldmant

Lista spaliilor propuse pentru schimbare temporard de destinalie (2 pozi\ii)

HOTARA$TE:

nr,
cfi

bunuri materiale
de inchiriat

suprAfala amplasare destinalia propusa

1 sald sport 1048,7 4 m2 curtga
unitdtii

activitati sportive

2 hol 4rf incinta
unitdtii

spaJiu amplasare chioqc

Prezenta Hotdrdre vafi adusd l4 cuno$tinla compartimentelor funclionale ole unitdlii ;i
vafi afi;atd prin grija secretarului CA.

Preqedinte C.A.,
Director, prof.Hadarag Necoard

Total membri IJ

Prezenti lr
Pentru LL

Impotrivb 0

Ablineri 0

Contrasemneazd
Secretar C.A., prof. Vacariu Claudia
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Hotirffre nr. 9/ 15.09,2021

Privind propunerea de suspendare 4 cursur or cu prezenfr fizicii ra aparitia unui caz

confirmat de imbolnlvire cu virusul SARS_CoV_2

consiliul de administralie ar Licelrlui reoretic ,,Miron costin", Iagi, intrunit in qedin{a

extraordinara la d ata de 15.09.2021:

Av6nd ln vedlere prevederile:

Legii Educaliei Nalionale nr.1/20LI, cu modific[rile qi completiirile ulterioarel

Legii nr. 53/21003 (Codul muncii)-republicati;

Regulamentului cadru de organizarc gi func{ionare a unitalilor de invEtamant
preuniversitar, aprobat prin O.M .E.C. 5.44,7 /31.0g.202e;

O.M.E.N. nr' 3160/1.02.2017 pentru modificarea gi compretarea Metodologiei-cadru de
organizare qi funclionare a consiliului de administralie din unitdlile de invdtrmant
preuniversitar, aprobatd prin O.M.E.N. nr. 4.61912014;

Prevederile ORDIN nr. 5196 din 3 septembrie 202r pentru aprobarea mdsurilor de
organizare aactivitalii in cadrul unitdtilor/institutiilor de invitdmdnt in conditii de siguranld
epidemiologiod pentru prevenirea ilnbolnivirilor cu virusul SARS_CoV_2.

In temeiul prevederilor art. 96 din Lege4 Educafiei Nafionale nr. l/2011

a

a

a



HOTARASTE:

Art' 1. Suspendarea cursurilor cu prczenld fizic1, pentru o perioadd d e 14 zile,la aparilia unui caz

confirmat de imbolnrdvire cu virusul SARS-CoV-2 la clasa a XI-a D.

Art. 2. Vor partcipa frzic la ore elevii vaocinali impotriva virusului SARS-cov-2, pentru care au

trecut cel putin 10 zile dela finalizarea schemei complete de vaccinare, precum qi elevii care au

fost confirmali pozitiv pentru infeclia cu virusul SARS-cov-2 in ultimele 1g0 de zile, dar penfiu

care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv.

Art. 3. Testarea elevilor se realizeazd in a 8-a zi de la data confirmdrii cazului pozitiv de cdtre

cadrul medical din unitatea de inveldmant sau, acolo unde nu este posibil, de cdtre o echipd mobild

din cadrul DSPJ. Pend la efectuarea testului, elevii continud activitatea didactica in regim on-line.

Elevii care nu se prezintd la testare reiau cr:rrsurile cu prezen{5 fizicd dupi 14 zile de la suspendarea

acestora.

Prezenta Hotdrdre va fi adusd la cuno$tinla compartimentelor funclionale ote unitdlii $i
va fi afiSatd prin grija secretarului CA.

Pregedinte C.A.,
Director, prof.Hadarag Necoari

Total membri t-1

Prezen{i LI
Pentru 11

impotrivd 0

Abtineri 0

Contrasemneazd.
Secretar C.A., prof. Vacariu



































































































































































































































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

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

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 71/ 23.06.2022 

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 

ordinară la data de 23.06.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

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

• Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)–republicată; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5.447/31.08.2020; 

• O.M.E.N. 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, aprobatăprin O.M.E.N. nr. 4.619/2014; 

• ROFUIP, Art. 128. 

• O.M.E.N. nr. 5.870/2021 cu completările și modificările ulterioare; 

• Metodologiei–cadru, privind Mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr 5.578/2021; 

• H.G.nr. 286/2011, modificată și completată  de H.G.nr. 1027/2014. 

 
 

 

http://licmcostin.ro/
http://licmcostin.ro/


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

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă următorul program pentru ciclul primar în anul școlar 2022-2023:  

- Clasele a II-a A și a II-a B - dimineața 

- Clasele a III-a și a IV-a – după-amiaza. 

 

 

 

 

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. 73/ 23.06.2022 

Privind aprobarea calendarului pentru transferul elevilor, 

Privind aprobarea calendarului pentru examenul de corigență al elevilor, 

privind apobarea decontării navetei pentru personalul școlii 

 

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

ordinară la data de 23.06.2022; 

 

Având în vedere prevederile: 

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

• Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)–republicată; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. 5.447/31.08.2020; 

• O.M.E.N. 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, aprobatăprin O.M.E.N. nr. 4.619/2014; 

• ROFUIP, Art. 128. 

• O.M.E.N. nr. 5.870/2021 cu completările și modificările ulterioare; 

• Metodologiei–cadru, privind Mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr 5.578/2021; 

• H.G.nr. 286/2011, modificată și completată  de H.G.nr. 1027/2014. 

 
 

 

 

http://licmcostin.ro/
http://licmcostin.ro/


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

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă calendarul pentru examenul de corigență în cadrul Liceului Teoretic ,,Miron 

Costin” Iaşi, în perioada: 4-15 iulie 2022; 

Art.2. Se aprobă decontarea navetei pentru personalul școlii. 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

Hotărâre nr. 76/ 29.08.2022 

privind analiza petiției formulate de părinții elevilor clasei a III-a, cu referire la 

desfășurarea orelor în programul de dimineață în anul școlar 2022-2023 

 

 

 

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

ordinară la data de 29.08.2022 

 

Având în vedere prevederile: 

 

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

 Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)–republicată; 

 Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

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

 O.M.E. nr. 5154/30.08.2021 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 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 Nu se aprobă desfășurarea orelor în programul de dimineață  în anul școlar 2022-

2023 pentru elevii clasei a III-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 9 

Pentru 0 

Împotrivă 8 

Abțineri 1 

 

 



 
 

Hotărâre nr. 76/ 29.08.2022 

privind analiza petiției nr. 3543/25.08.2022 formulată de părinții elevilor clasei a III-a, cu 

referire la desfășurarea orelor în programul de dimineață în anul școlar 2022-2023 

 

 

 

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

ordinară la data de 29.08.2022 

 

Având în vedere prevederile: 

 

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

• Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)–republicată; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

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

• O.M.E. nr. 5154/30.08.2021 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 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 Nu se aprobă desfășurarea orelor în programul de dimineață  în anul școlar 2022-

2023 pentru elevii clasei a III-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 9 
Pentru 0 
Împotrivă 8 
Abțineri 1 
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