________________________________________________________________________________________________
Aleea M. Sadoveanu nr. 46 – cod 700489 IAŞI
Telefon / fax : 0232 214 955 ; 0232 219 011 ; cod fiscal 4701460
E-mail: snvl_iasi@yahoo.com

HOTĂRÂREA nr. 85/ 28 septembrie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Colegiului 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 27 septembrie 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 necesitatea stabilirii unităților de aplicații pentru elevii profilului pedagogic,
specializarea învățător-educatoare, precum și a procentului acordat îndrumătorilor de practică pedagogică și
profesorilor metodiști pentru anul școlar 2016-2017.
Baza legală pentru activitatea propusă:
 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 MENCȘ nr. 5079/31 august 2016;
 Ordin MEN nr. 4927/ 29 august 2013 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 5347/2011
privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională,
profil pedagogic;
 Precizările MECȘ nr. 53987/21 octombrie 2015 privind organizarea și desfășurarea procesului
educațional în liceele și colegiile pedagogice;
 Procedura operațională aprobată pentru organizarea și desfășurarea activătății de practică pedagogică
la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași.
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 Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă
în data de 27 septembrie 2016, hotărăşte procentul de practică pedagogică acordat profesorilor
îndrumători de practică pedagogică, precum și profesorilor metodicieni în anul școlar 2016-2017 după
cum urmează:
Salarizarea personalului didactic care coordonează practica pedagogică este stabilit de art.5 din
Legea nr. 63/2011, respectiv:”personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică
pentru pregătirea educatoarelor și învățătorilor, institutorilor și profesorilor beneficiază de un spor de 1025% din salariul de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul de elevi
sau a studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică aprobat”, respectiv anexa nr.1 la Ordinul
MEN nr. 4927/2013.
Potrivit reglementărilor în vigoare, plata sporurilor cadrelor didactice desemnate să conducă sau să
realizeze practica pedagogică, se face raportat la salariul de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat,
pe parcursul întregului an școlar, pentru toate cele trei tipuri de practică pedagogică – curentă, individuală și
comasată – definite de art.3 din anexa nr.1 la Ordinul MEN nr. 4927/2013.
Stabilirea sporului de practică pedagogică se face prin raportarea la media numărului de ore aferent
tuturor tipurilor de practică pedagogică desfășurată la Colegiul Pedagogic, precum și a numărului de ore din
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planul-cadru aferent fiecărei discipline de studiu pentru specializarea învățător – educatoare. Organizarea și
desfășurarea practicii pedagogice presupune cu necesitate, ca element de specificitate a funcționării unei
unități de învățământ cu profil pedagogic, existența unei structuri interne sau externe Colegiului Pedagogic,
cunoscută sub denumirea de unitate de aplicație.
În anul școlar 2016-2017 vor funcționa ca unități de aplicație pentru elevii Colegiului Pedagogic,
prin protocol încheiat cu acestea, următoarele unități:
 Grădinița cu Program Prelungit ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași,
 Grădinița cu Program Prelungit nr. 20 Iași,
 Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 Iași,
 Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 Iași,
 Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir” Iași,
 Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu” Iași,
 Școala Gimnazială ”B. P. Hașdeu” Iași.
Sporul de practică pedagogică se acordă tuturor cadrelor didactice implicate în îndrumarea și
realizarea optimă a activităților de practică pedagogică curentă sau comasată aplicat la salariul de încadrare,
între 10-25% stabilit pentru fiecare cadru didactic cu respectarea art.13, alin.4, lit. a din anexa nr.1 la
Ordinul MEN nr. 4927/2013, și anume:
 10% pentru o grupă de elevi pe săptămână, respectiv o zi de practică curentă coordonată de
un cadru didactic învățător/educatoare;
 12% pentru două grupe de elevi pe săptămână, respectiv două zile/ două clase de practică
curentă coordonată de un cadru didactic învățător/educatoare.
Sporul stabilit pentru fiecare cadru didactic învățător/educatoare va fi comunicat către unitățile de
învățământ, după aprobarea adreselor de practică de către ISJ Iași.
Profesorii îndrumători de practică pedagogică, precum și metodicienii pe discipline de învățământ
vor beneficia în anul școlar 2016-2017, pe perioada cursurilor școlare, de un procent diferențiat după cum
urmează:
a. Profesorii de pedagogie – psihologie sunt abilitați să coordoneze clase întregi la practică, să
coordoneze activitatea profesorilor metodiști din învățământul preprimar și primar din
școlile/grădinițele de aplicație, să realizeze și practica pedagogică la disciplina educație
moral-civică și vor beneficia de un procent maxim de 25%, în conformitate cu art.5 din anexa
nr.5 din Legea nr.63/2011:
- Profesor Ungureanu Mihaela clasele a IX-a B, a XII-a B;
- Profesor Botezatu Vasilica Leana clasele a IX-a A, a IX-a D, a XII-a A;
- Profesor Tătărușanu Florin clasele a IX-a C, a XI-a A, a XI-a D;
- Profesor Purțuc Mariana Georgiana clasele a X-a A și metodist limba română;
- Profesor Farcaș Genoveva Aurelia clasele a X-a B, a X-a D și practica comasată la clasele
a XI-a;
- Profesor Covrig Elena clasele a X-a C, a XI-a B, a XII-a C și practica comasată;
- Profesor Rotariu Cătălina Nicoleta clasele a XI-a C, a XII-a D.
b. Pentru profesorii metodicieni pe discipline de studiu :
- Profesorii de limba și literatura română/matematică pentru coordonarea a două clase
întregi primesc procent maxim de 17%: profesor Munteanu Lucia Gabriela clasele a XI-a
A, a XII -a B -17%; profesor Edugenia Drișcu clasa a XII-a C – 14%; profesor Asaftei
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Petru clasele a XI-a A, a XII-a A, a XII-a B – 17%; profesor Romila Amalia Patricia
clasele a XI-a B, a XII-a D – 17%; profesor Chiorescu Daniela clasele a XI-a D, a XII-a C
– 17%;
Profesorii de științe pentru coordonarea a trei clase întregi pe întreg anul școlar primesc
procent maxim de 14%:profesor Baciu Oana Loredana clasele a XI-a A, a XI-a C, a XIIa A, a XII-a D; profesor Popa Luminița clasele a XI-a B, a XI-a D, a XII-a B, a XII-a C;
Profesorii de limbi moderne/materne/ geografie / istorie îndrumă minim două clase
primesc procent maxim de 10%: profesor Cosovanu Irina Ofelia clasele a XI-a B, a XII-a
B, a XII-a C; profesor Codreanu Viorica clasele a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D, a XII-a A,
a XII-a D; profesor Serinela Pintilie clasele a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D; profesor
Timofti Adrian clasele a XI-a B, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C, a XII-a D;
Profesorii de ed. Muzicală/ed. Plastică/ed. Fizică/abilități practice primesc un spor maxim
de 10% indiferent de numărul de clase coordonat: profesor Vasluianu Andreea Ionela
claselea XI-a A, a XI-a B, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C; profesor Agapi
Maria clasa a XI-a C, a XII-a D; profesor Boroda Simona Petronela claselea XI-a A, a XIa C, a XI-a D, a XII-a A; profesor Turbatu Adriana clasele a XI-a B, a XII-a B, a XII-a C,
a XII-a D; profesor Marinescu Ion Teofil clasele a XI-a B, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a B;
profesor Costin Reta clasele a XI-a A, a XI-a C, a XII-a C, a XII-a D; profesor Saroși
Irina clasele a XI-a A, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C, a
XII-a D.

Art.3 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărârea.
Art.4 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
Art.6 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

Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă

9
7
7
0
0
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