
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

cu privire la aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun” 

 

 

 

Avândînvederecăînconformitate cu prevederileLegii nr.  1/ 2011 aEducațieiNaționale, ale 

ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014 , ale Metodologieicadru de organizareșifuncționare a 

Consiliului de Administrațieaprobat cu OMEN nr. 4619/2014 și ale 

Ordinuluiministruluieducatieisicercetariistiintificeprivindstructuraanuluiscolar2019-2020, 

Programul ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun” se aprobă de consiliul de administrație. 

Avândînvederecă s-a respectatprocedurileprevăzute de OMECS nr. 3637/2014însensulcă 

au fostluateînconsiderarepropunerilepărințilorelevilorșicadrelordidacticeșiprogramul a 

fostdiscutatșiavizat de Consiliulprofesoral; 

 

  

 

I Bazalegală 
 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5115/2014 

 Metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr. 4619/2014; 

Pentruacestemotive ,vă rog săpromovațiproiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrațiecu privire la aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

 

 

 

 

Consiliereducativ, 

Prof. Rusu Gabriela  

 

 

 

 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

 

 

Avândînvederereferatul de specialitateîntocmit de prof. Rusu Gabriela, prin care 

solicităpromovareaproiectului de hotărâre a Consiliului de Administrațiecu privire la 

aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

Avândînvederecăînconformitate cu prevederileLegii nr.  1/ 2011 aEducațieiNaționale, ale 

ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014 , ale Metodologieicadru de organizareșifuncționare a 

Consiliului de Administrațieaprobat cu OMEN nr. 4619/, Programul ”Școalaaltfel – 

Săștiimaimulte, săfiimai bun” se aprobă de consiliul de administrație. 

Avândînvederecă s-a respectatprocedurileprevăzute de OMECS nr. 3637/2014însensulcă 

au fostluateînconsiderarepropunerilepărințilorelevilorșicadrelordidacticeșiprogramul a 

fostdiscutatșiavizat de Consiliulprofesoral; 

 

  

 

I Bazalegală 
 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5115/2014 

 Metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr. 4619/2014; 

 

Ţinândcont de celeprezentatesupundezbateriişiaprobăriiproiectul de hotărârecu privire la 

aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

 

Președinte CA, 

Prof. Perju Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

Hotărâre nr.33/10.09.2019 

cu privire la aprobareaProgramului ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Balș întrunit în ședința ordinară la data de 

10..09.2019 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof.Perju Cristina , președintele CA și 

referatul de specialitate prin care prof. Rusu Gabriela, consilier educativ, 

solicităpromovareaproiectului de hotărâre cu privire la aprobareaProgramului ”Școalaaltfel – 

Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

AvândînvedereprevederileLegiiEducațieiNaționale  nr. 1/2011 , ale ROFUIP aprobat cu 

OMECTS 5115/2014,ale Metodologieicadru de organizareșifuncționare a Consiliului de 

Administrațieaprobat cu OMEN nr. 4619/2014 șiale  

Ordinuluiministruluieducatieisicercetariistiintificeprivindstructuraanuluiscolar2019-2020 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobăProgramul  ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” 

Art. 2  Prezentulprogram va fi înaintat la Inspectoratulșcolarînvedereamonitorizării. 

 Art. 3 Programul ”Școalaaltfel – Săștiimaimulte, săfiimai bun!” va fi pus înaplicare de 

cătrepersonaluil didactic și didactic auxiliar. 

 PrezentaHotărâreva fi adusă la cunoștințacompartimentelorfuncționale ale unitățiișiva 

fi afișatăpringrijasecretarului CA. 

 

 Președinteședință, Contrasemnează 

 Prof. Perju Cristina Secretar , prof. Ignea Anca Simona  

 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 


