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HOTĂRÂREA nr. 74/25 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 Ordinul MECŞ nr.5559/27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20162017 se solicită acordarea dreptului de evaluare a dosarelor depuse de condidație pentru a ocupa un
post vacant în anul școlar 2016-2017 doamnei profesor Mihaela Ungureanu, președintele Conciliului de
administrație împreună cu Comisia de mobilitate pentru a verifica dosarele de înscriere, documentele de
studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice solicitate și îndeplinirea criterilor
pentru ocuparea posturilor din liceele pedagogice. Doamna director Mihaela Ungureanu și Comisia de
mobilitate vpr avea în vedere faptul că, pentru ocuparea posturilor didactice de la clasele din profilul
pedagogic, calificările educatoare sau învăţător, aşa cum prevede articolul 31 aliniatul 4 litera f din Ordinul
MECȘ nr. 5559/27 octombrie 2015 este necesar avizul directorului Liceului Pedagogic care se poate acorda
dacă se îndeplinesc criteriile aprobate de Consiliul de administrație, și anume:
Continuitate în procesul instructiv-educativ la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare;
Experienţă dovedită în procesul de predare-învăţare-evaluare la clase cu profil pedagogic
specializarea învăţător-educatoare;
Minimum 40 de puncte la evaluarea activităţii (în specialitatea postului) din ultimii doi ani (fişă
conform Anexei 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2016-2017);
Experienţă dovedită în îndrumarea practicii pedagogice a elevilor şi/sau studenţilor;
Minim gradul didactic II;
Document care atestă statutul de: formator/mentor/metodist ISJ, eliberat de o universitate acreditată,
de inspectoratul şcolar sau de CCD;
Statutul de absolvent al Liceului Pedagogic înainte de studiile universitare constituie un avantaj.
S-a ținut cont de următoarele precizări:
Pentru obţinerea avizului, candidatul trebuie să îndeplinească cel puţin patru criterii;
În caz de egalitate are prioritate candidatul care îndeplineşte mai mult de patru criterii;
În caz de egalitate, are prioritate candidatul care îndeplineste criteriul 7.
Baza legală:
 Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
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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 acordă doamnei director Mihaela Ungureanu, președintele Consiliului de administrație,
drept de evaluare a dosarelor depuse de candidații care doresc să ocupe un post vacant în anul școlar
2016-2017. Evaluarea dosarelor se realizează împreună cu comisia de mobilitate pentru a acorda sau nu a
acorda avizul pentru ocuparea postului vacant în conformitate cu articolul 31 aliniatul 4 litera f din Ordinul
MECȘ nr. 5559/27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017;
Art.2 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărâre.
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
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