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HOTĂRÂREA nr. 61/ 29 ianuarie 2016

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 29 ianuarie 2016 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere Ordinul MECŞ nr.5559/27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20162017 personalul didactic poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de
pensionare dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile art. 28: se solicită prelungirea contractului individual de
muncă, ca şi profesori titulari pentru 2016-2017, pentru doamna profesor Gabriela Lucia Munteanu, titular
pe catedra de limba şi literatura română şi metodica predării acestora, practică pedagogică şi are titlul
ştiinţific de Doctor în filologie, a funcţionat 32 ani( de la 1 septembrie 1984 ) în Liceul Pedagogic „Vasile
Lupu” Iaşi profesor cu o carieră didactică exemplară şi excepţională, a format zeci de generaţii de învăţători
şi educatoare; domnul profesor Petru Asaftei, titular pe catedra de Matematică şi metodica predării acesteia,
practică pedagogică, a funcţionat 24 ani( de la 1 septembrie 1992 ) în Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi,
are gradul didactic I şi o competenţă profesională deosebită, expertiză în predarea metodicii matematicii, a
format zeci de generaţii de învăţători şi educatoare; domnul profesor Ion Teofil Marinescu, titular pe catedra
de Educaţie fizică şi metodica predării acesteia, practică pedagogică, a funcţionat 25 ani( de la 1 septembrie
1991 ) în Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, are gradul didactic I şi o competenţă profesională deosebită,
expertiză în predarea metodicii educaţiei fizice, a format zeci de generaţii de învăţători şi educatoare.
Comisia de mobilitate constată că cei trei profesori îndeplinesc condiţiile legale şi propune
Consiliului de administraţie menţinerea în funcţie a profesori, ca titulari, peste vârsta de pensionare.
Baza legală pentru susţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare
personalul didactic care îndeplineşte cumulativ condiţiile:
 Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul MECŞ nr. nr.5559/27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar
2016-2017;
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, emite prezenta
H O T ĂR Â R E
Art.1 Se validează îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 aprobată prin
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Ordinul MEN nr. 4895/10 noiembrie 2014, modificată prin Ordinul MECŞ nr. nr.5559/27 octombrie 2015
de către doamna profesor Munteanu Lucia Gabriela, profesor titular la disciplina limba şi literatura română,
de către domnul profesor Asaftei Petru, profesor titular la disciplina matematică, precum şi de către domnul
profesor Marinescu Ion Teofil şi anume:
Având în vedere art.28 din Ordinul MECŞ nr. nr.5559/27 octombrie 2015, în anul şcolar 2016-2017
personalul didactic poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare
personalul didactic care îndeplineşte cumulativ condiţiile:
a) Se încadrează în prevederile (1) şi (2) respectiv profesor Gabriela Lucia Munteanu, titular pe
catedra de limba şi literatura română şi metodica predării acestora, practică pedagogică şi are
titlul ştiinţific de Doctor în filologie, a funcţionat 32 ani( de la 1 septembrie 1984 ) în Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi profesor cu o carieră didactică exemplară şi excepţională, a
format zeci de generaţii de învăţători şi educatoare.
Domnul profesor Petru Asaftei, titular pe catedra de Matematică şi metodica predării acesteia,
practică pedagogică, a funcţionat 24 ani( de la 1 septembrie 1992 ) în Liceul Pedagogic
„Vasile Lupu” Iaşi, are gradul didactic I şi o competenţă profesională deosebită, expertiză în
predarea metodicii matematicii, a format zeci de generaţii de învăţători şi educatoare.
Domnul profesor Ion Teofil Marinescu, titular pe catedra de Educaţie fizică şi metodica
predării acesteia, practică pedagogică, a funcţionat 25 ani( de la 1 septembrie 1991 ) în Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, are gradul didactic I şi o competenţă profesională deosebită,
expertiză în predarea metodicii educaţiei fizice, a format zeci de generaţii de învăţători şi
educatoare.
Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare la data
de 1 septembrie 2016:
-

Profesor Munteanu Lucia Gabriela – 61 ani şi 6 luni;

-

Profesor Asaftei Petru – 66 ani şi 1 lună;

-

Profesor Marinescu Ion Teofil – 65 ani şi 9 luni.

b) Posturile didactice pe care sunt titulară sunt completeşi au viabilitatea aşa cum este definită
la art.262, alin(4) şi (5) din Legea Educaţiei Naţionale;
c) La nivelul şcolii noastre nu există reducere de activitate la disciplinele Limba şi literatura
română, Matematică şi Educaţie fizică, iar la nivelul judeţului cele trei posturi didactice nu ar
putea fi ocupate decât de profesori care, conform art.31, alin.(4), litera (f) au avizul
inspectorului şcolar de specialitate şi al liceului pedagogic pentru clasele din profilul
pedagogic, calificările învăţător sau educatoare.
Art.2 Serviciul secretariat va întocmi documentele necesare şi va înainta documentaţia către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
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Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.4 Prezenta hotărârea 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
Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă
Total membri

9

Prezenți

7

Pentru

7

Împotrivă

0

Abțineri

0

Liceul Pedagogic „VASILE LUPU” – IAŞI
Aleea M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 214 955 ; 0232 219 011

