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HOTĂRÂREA nr. 5/25 ianuarie 2018

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 Colegiului
Pedagogic nr.1155/35/2016, reunit în şedinţa din data de 23 ianuarie 2018 conform art.10 şi art.11 din
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar,

Având în vedere necesitatea de:
- Aprobarea Comisiei de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru examenul de

bacalaureat 2018;
- Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru activitatea desfășurată în anul

2017 ;
- Aprobarea comisiei de mobilitate pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2018-

2019;
- Aprobarea condiției specifice de ocupare a unui post vacant, precum și aprobarea criteriilor

necesare a fi îndeplinite pentru obținerea acordului directorului Colegiului Pedagogic pentru
ocuparea unui post vacant în anul școlar 2018-2019;

- Aprobarea cererii domnului profesor Răduianu Daniel Ioan de completare a normei în anul
școlar 2018-2019 cu a doua specializare respectiv, educație fizică ;

- Raport final al comisiei pentru cercetare disciplinară a doamnei Gheorghe Cristina,
administrator financiar;

- Aprobarea prelungirii contractului în anul 2018 pentru expert achiziții publice – inginer
Tiberiu Daniel Șlincu;

- Aprobarea grupei de dans modern – îndrumător Elena Micu;
- Aprobarea transformării unui post din personal nedidactic în personal didactic auxiliar;
- Aprobarea cumulului în anul 2018 pentru Mihăilă Daniela și Vizitiu Vasile;

Baza legală pentru activitatea propusă:

 Legii nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin MEN nr. 4792/31 august 2017 privind organizarea și desfășurarea examenului național de

bacalaureat 2018;

 Legea nr. 153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, publicat în MO nr. 492/28 iunie 2017;

 Ordin MECTS nr. 3860/10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologia de evaluare a
performanțelor profesionale in dividuale anuale ale personalului contractual;

 Ordin MEN nr. 5485/13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;

 Legea nr. 40/31 martie 2011 pentru modificarea și completarea legii nr. 53/2003-Codul muncii;
 Procedura de cercetare disciplinară pentru personalul didactic și didactic auxiliar;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin

Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016 modificat și completat prin Ordin MEN nr. 3027/8
ianuarie 2018;

 Regulamentul de Ordine Interioară al unității;
 Codul de etică profesională;
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 Procedura pentru cercetare disciplinară pentru personalul didactic și didactic auxiliar;
 Legea nr. 98/2016- a achiziției publice;

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 23 ianuarie 2018, hotărăşte:

1. În temeiul art.12 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2018
se aprobă comisia pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale cu următoarea
componență:
Președinte: prof. Irina Ofelia Cosovanu,
Membri: prof. Dana Elena Coman, prof. Serinela Pintilie,
Secretar comisie și persoană de contact: Mihăilă Daniela,
Examinatori limbă română:
Prof. Lucia Gabriela Munteanu,
Prof. Mariana Georgeta Purțuc,
Prof. Eugenia Drișcu,
Prof. Maria Cristina Frumos,
Examinatori limbă engleză/franceză:
Prof. Viorica Codreanu,
Prof. Cristina Zgăvârdici,
Prof. Liliana Rusu,
Prof. Elena Roxana Gavrilaș,
Examinatori TIC:
Prof. Irina Furedi,
Prof. Luminița Popa,
Asistenți:
Prof. Maricela Râpanu,
Prof. Lăcrămioara Gavriș,
Prof. Eduard George Iorga,
Prof. Teodora Munteanu,
Prof. Vasilica Leana Botezatu,
Prof. Irina Eleonora Zaharia,
Prof. Claudiu Robu,
Prof. Petru Asaftei,
Prof. Amalia Patricia Romila,
Prof. Geanina Havârneanu,
Prof. Claudia Mihaela Hristodor,
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Prof. Adina Teodorescu,
Prof. Oana Loredana Baciu,
Prof. Andreea Ionela Vasluianu,
Prof. Angela Crenganiș,
Prof. Simona Petronela Boroda,
Prof. Ion Teofil Marinescu,
Prof. Reta Costin,
Prof. Irina Saroși,
Prof. Adriana Turbatu.

2. Având în vedere art.8 din Legea nr. 153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, publicat în MO nr. 492/28 iunie 2017, precum și Ordinul
MECTS nr. 3860/10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologia de evaluare a
performanțelor profesionale in dividuale anuale ale personalului contractual în perioada 3-18
ianuarie 2018 s-a desfășurat activitatea de evaluare a personalului nedidactic pentru activitatea
profesională desfpșurată în anul 2017 și se aprobă următoarele calificative:
- Muncitor calificat Burduja Rita – Foarte Bine;
- Muncitor necalificat Lopatnicu Ana - Foarte Bine;
- Muncitor necalificat Cozma Angela - Foarte Bine;
- Muncitor necalificat Catrinescu Zenovia - Foarte Bine;
- Muncitor necalificat Patrașcanu Corina - Foarte Bine;
- Îngrijitor Agape Iulia - Foarte Bine;
- Îngrijitor Alupoaie Aurica - Foarte Bine;
- Îngrijitor Catrinescu Elena - Foarte Bine;
- Îngrijitor Bantaș Maria - Foarte Bine;
- Îngrijitor Vieru Viorica - Foarte Bine;
- Îngrijitor Diriță Elena - Foarte Bine;
- Îngrijitor Ciobanu Emilia - Foarte Bine;
- Îngrijitor Baltariu Cristina - Foarte Bine;
- Îngrijitor Cordun Maria - Foarte Bine;
- Îngrijitor Teodor Lenuța - Foarte Bine;
- Îngrijitor Iacomi Elena - Foarte Bine;
- Îngrijitor Codreanu Daniela - Foarte Bine;
- Spălătoreasă Holban Cătălina - Foarte Bine;
- Spălătoreasă Bujor Gabriela - Foarte Bine;
- Muncitor calificat Curelaru Mihai - Foarte Bine;
- Muncitor calificat Vizitiu Vasile- Foarte Bine;
- Muncitor calificat Suru Mihai- Foarte Bine;
- Muncitor calificat Feraru Gheorghiță - Foarte Bine;
- Muncitor calificat Lazăr Mihai Ștefan- Foarte Bine;
- Paznic Hriscu Daniel Constantin - Foarte Bine;
- Paznic Zota Tomel - Foarte Bine;
- Paznic Bozaru Cătălin - Foarte Bine;
- Paznic Baltariu Ionel - Foarte Bine;
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3. În temeiul art. 43(3) din anexa Ordinului MEN nr. 5485/13 noiembrie 2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019 se aprobă comisia de mobilitate pentru mișcarea
personalului didactic în anul școlar 2018-2019 cu următoarea componență:
Responsabil comisie: prof. Adrian Timofti,
Membri: prof. Baciu Oana Loredana, prof. Eduard George Iorga.

4. În conformitate cu art.29(2) și art.4(2) f)) din Ordinului MEN nr. 5485/13 noiembrie 2017 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 se aprobă condiția specifică, respectiv:
susținerea unei lecții în specialitatea postului și promovarea cu minim nota 8,00, precum și
următoarele criterii pentru obținerea avizului directorului Colegiului Pedagogic pentru
ocuparea unui post vacant în anul școlar 2018-2019:

Nr.
crt. Criterii necesare obținere aviz director

1 Continuitate în procesul instructiv-educativ la clasele cu profil
pedagogic, specializarea învăţător-educatoare;

2
Experienţă dovedită în procesul de predare-învăţare-evaluare la clase cu
profil pedagogic specializarea învăţător-educatoare sau să fie absolvent
al Colegiului Pedagogic înainte de studiile universitare;

3

Minimum 40 de puncte la evaluarea activităţii metodico-ştiinţifice în
specialitatea postului ) din ultimii doi ani (fişă conform Anexei 2 din
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 );

4 Experienţă dovedită în îndrumarea practicii pedagogice a elevilor şi/sau
studenţilor;

5 Minim gradul didactic II;

TOTAL PUNCTE

5. În temeiul art. 25(6) din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 se aprobă completarea normei
didactice în anul 2018-2019 cu ore în a doua specialitate, respectiv: edicație fizică, pentru
domnul profesor Ionel Daniel Răduianu.

6. Raportul comisiei de disciplină, numită pentru cercetarea activității doamnei Gheorghe
Cristina, administrator financiar, în cadrul comisiei de achiziție publică produse alimentare,
precizează faptul că au fost încălcate următoarele articole din:

Regulamentul de organizare internă al unității:
Art.61 – atribuțiile administra administratorului financiar, respectiv sarcinile specifice:
Pct. 37) ”îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorul unităţii sau
prevăzute expres în acte normative”:
- a primit sarcina de secretar comisie de achiziție publică prin decizia nr. 1233/47/2017 ;
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Pct. 42) ”raspunde disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate unităţii prin executarea
defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora”:
- procedură de achiziție publică nefinalizată prin neîncadrarea în termenul stabilit de procedura de achiziție
publică pentru alimente;
- utilizarea unui decizii necorespunzătoare (decizia nr. 1212/26/22 august 2017 ) în cadrul procedurii de
achiziții publice pe produse alimentare și prerogarea unor sarcini, respectiv drept de evaluare și semnătură în
procedura de achiziție alimente chiar dacă calitatea acesteia era cea de secretar și avea doar dreptul de a
participa la întocmirea documentelor pentru procedură.
Art.59: pct. e),g) și i):  puncte simulare cu e),g) și i) din Codul de etică profesională.

Codul de etică profesională:
Art.6 Valorile fundamentale care circumscriu deontologia:
Pct. e)” responsabilitate morală, socială şi profesională”:

- încălcarea fișei-post: încălcarea sarcinilor stabilite de conducerea unității prin decizia
nr.1233/47/2017( funcția de secretar );

- încălcarea sarcinilor prin utilizarea unui document, respectiv o decizie de numire a comisiei în cazul
procedurii de achiziție alimente fără a utiliza documentele specifice( registrul de decizii al unității );

- utilizarea unui număr de decizie dată pentru o altă comisie( respectiv comisia  de analiză și evaluare a
ofertelor privind achizițiile publice pentru implementarea proiectului de lucrări de reabilitare,
consolidare clădire internat- decizia nr. 1212/26/22 august 2017 );

Pct. g) ”confidenţialitate”: scoaterea documentelor din unitate și încălcarea declarației de confidențialitate
dată în cadrul comisiei de achiziții publice pentru produse alimentare;
Pct. i) ”respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului”: utilizarea documentelor din
procedura de achiziții publice alimente fără drept prin însușirea sarcinii de a evalua și semna documente.

Fișa-post asumată la angajarea în unitate: atribuții și responsabilități, respectiv, pct. 16) și pct.17)
similare cu pct.37) și pct.42) din Regulamentul de ordine interioară.

Prezentul raport este aprobat de  Consiliul de administrație al Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași și se
aprobă sancționarea doamnei Gheorghe Cristina după cum urmează:
Împrejurările în care fapta a fost săvârșită sunt urmatoarele: activitatea doamnei Gheorghe Cristina din
cadrul comisiei de achiziții publice pentru procedura de achiziție produse alimentare prin îndeplinirea
defectuoasă a atribuțiilor stabilite de conducere prin decizie scrisă( funcția de secretar comisie ); însușirea
unor atribuții în cadrul comisiei de achiziție publică pe care nu le avea( semnarea de documente );
nerespectarea declarație de confidențialitate semnată în cadrul comisiei de achiziție publică( scoaterea din
unitate a documentelor specific licitației, precum și încarcarea programului SEAP pe calculatorul personal ).
Gradul de vinovatie a salariatului: se constată săvârșirea faptei de încălcare, cu vinovăție, a sarcinilor
stabilite prin fișa-post și prin decizia de numire ca secretar în comisia de achiziții publice.
Consecințele abaterii disciplinare sunt următoarele: sancționarea cu ”observație scrisă”.
În stabilirea sancțiunii disciplinare au fost avute în vedere comportarea generala în serviciu a salariatului și
lipsa altor sancțiuni disciplinare.
D-nei Gheorghe Cristina i se comunică, în scris, faptul că a este sancționată  cu ”observație scrisă” în
temeiul art.280(2) a) din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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7. În temeiul art.11 din Legea nr.98/2016 – a achiziției publice se aprobă prelungirea
contractului, prin act adițional, pentru anul 2018 pentru domnul Daniel Tiberiu Șlincu, expert
cooptat achiziții publice.

8. În conformitate cu art.11 din Ordin MECI nr. 3410/2009 privind aprobarea planurilor cadru de
învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică și vocațională curs de zi, se aprobă
constituirea unei formațiuni sportive cu activitate de dans modern și sportiv având ca îndrumător
pe doamna Elena Micu și cu salarizarea din fonduri proprii, respectiv 400 lei/lună, în perioada
ianuarie -iunie 2018.

9. Se aprobă transformarea unui post vacant din categoria personalului nedidactic în post din
categoria personalului personalului didactic auxiliar pentru acoperirea deficitului de posturi din
unitate.

10. În temeiul art. 29 din Legea nr. 153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice se aprobă plata în anul 2018, în regim de cumul, pentru doamna Mihăilă
Daniela și domnul Vizitiu Vasile. Plata se va face pentru 50% din norma vacantă de muncitor
prin activitate desfășurată suplimentar anterior și în anul 2018.

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

Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă

Total membri 9
Prezenți 6
Pentru 6
Împotrivă 0
Abțineri 0


