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HOTĂRÂREA nr. 69/ 25 martie 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 25 martie 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 solicitările de transfer și examenele de diferență susținute pentru finalizarea
procedurii de transfer.
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;



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, emite prezenta

H O T ĂR Â R E

Art.1 Se aprobă transferul elevilor pentru profilul teologic, specializarea religie romano-catolică
începând cu semestrul al II-lea după cum urmeazăa.
-

Diac Robert vine în clasa a X-a de la Colegiul Național Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău de la
specializarea religie romano-catolică,

-

Roca Alina Maria vine în clasa a IX-a de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud.
Neamț și necesită examene de diferență pentru specializarea religie romano-catolică. Deoarece
vine în semestrul al II-lea este necesar să se verifice condiția stabilită de art 223 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat
prin Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014, respectiv trebuie să aibă media de admitere mai
mare decât a ultimului admis la respectiva specializare. Eleva Roca Alina Maria are media de
admitere de 8,95, iar ultima medie la admitere pentru specializarea religie romano-catolică este
6,80. Îndeplinirea condiției de medie duce la posibilitatea de a se susține examenele de diferență
și, în conformitate cu procesul-verbal nr. 262/18 februarie 2016 întocmit în cadrul comisiei de
organizare a examenelor de diferență, eleva Roca Alina Maria a obținut următoarele rezultate:
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Spiritualitate – nota 10,00, Catehism – nota 9,00, Lb. Latină – nota10,00, Studiu biblic – nota
9,00.
Art.2 Serviciul secretariat va întocmi documentele necesare pentru înscrierea elevilor.
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

