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HOTĂRÂREA nr. 54/ 16 octombrie 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, numit în
conformitate cu art.96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011- a Educaţiei Naţionale prin decizia Liceului Pedagogic
nr. 1039/73/2014, reunit în şedinţa din data de 16 octombrie 2015 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere necesitatea stabilirii programului pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar
care lucrează în ture, precum şi repatizarea posturilor vacante pentru anul şcolar 2015-2016.
Baza legală pentru activitatea propusă:
 Codul Muncii – legea nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ;
 Legii nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin
Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014.
Având în vedere art.14 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015, emite prezenta
H O T ĂR Â R E
Art.1 Consiliul de Administraţie al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă în
data de 16 octombrie 2015, hotărăşte pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care lucrează în ture
următorul program:
 Pedagogii şcolari şi supraveghetorul de noapte – ture de 16 ore în timpul săptămânii şi ture de 24 ore
în zilele de sâmbătă şi duminică cu acordarea de libere în vacanţele şcolare, precum şi 2 zile libere
consecutive pentru a respecta condiţiile stabilite de art,114 din Codul Muncii, respectiv media orelor
de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 4-6 luni calendaristice să nu depăşească 48 de ore
pe săptămână;
 Paznici şi fochişti – ture de 24 ore în timpul săptămânii şi în zilele de sâmbătă şi duminică cu
acordarea de libere în vacanţele şcolare, precum şi 2 zile libere consecutive pentru a respecta
condiţiile stabilite de art.114 din Codul Muncii, respectiv media orelor de muncă calculată pe o
perioadă de referinţă de 4-6 luni calendaristice să nu depăşească 48 de ore pe săptămână;
 Muncitorii calificaţi şi necalificaţi de la bucătărie – ture de 16 ore în timpul săptămânii şi în zilele de
sâmbătă şi duminică cu acordarea de libere în vacanţele şcolare, precum şi 2 zile libere consecutive
pentru a respecta condiţiile stabilite de art.114 din Codul Muncii, respectiv media orelor de muncă
calculată pe o perioadă de referinţă de 4-6 luni calendaristice să nu depăşească 48 de ore pe
săptămână;
Stabilirea programului de lucru este necesară deoarece avem posturi vacante care trebuie suplinite de
personalul din unitate, iar activitatea pentru personalul menţionat mai sus trebuie să se desfăşoare în timpul
stabilit de ordinul MECŞ pentru structura anului şcolar ca fiind petrecut de elevi în unitatea de învăţământ.
Deoarece în anul şcolar 2015-2016 nu se poate face plata orelor suplimentare acumulate, dar la
nivelul unităţii există posturi vacante normate prin statul de personal, precum şi personal care solicită
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acoperirea acestor posturi, Consiliul de Administraţie al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit
în şedinţă în data de 16 octombrie 2015, hotărăşte repartizarea posturilor vacante astfel:
- Pedagog Ristea Carmen – 50% din postul de magaziner suplinit cu activitate de pedagog şcolar;
- Pedagog Neagu Ioana – 25% din postul de magaziner suplinit cu activitate de pedagog şcolar;
- Supraveghetor noapte Ilaş Iulia – 25% din postul de magaziner suplinit cu activitate de pedagog
şcolar;
- Paznic Bozaru Cătălin – 50% din postul de fochist suplinit cu activitate de paznic;
- Paznic Ţibuleac Ioan – 50% din postul de paznic suplinit cu activitate de paznic;
- Paznic Hriscu Daniel - 50% din postul de paznic suplinit cu activitate de paznic;
- Muncitor calificat Vizitiu Vasile – 1 normă post de fochist suplinit;
- Muncitor calificat Feraru Gheorghiţă - 50% din postul de fochist suplinit cu activitate de fochist;
- Muncitor calificat Vezeteu Dumitru – 1 normă post de muncitor calificat suplinit;
Art.2 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărârea.
Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
Art.5 Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ
conform art.14 alin.4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Preşedinte CA,
Prof. Mihaela Ungureanu
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