
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la avizarea programelor pentru disciplinele optionale studiate în  

anul scolar 2019-2020 

 

 In conformitate cu prevederile  Legii 1/2011 a Educației Naționale și ale ROFUIP  

aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2006 si procedurilor de aprobare a CDS pentru anul scolar 

2019/2020 Consiliul de administratie trebuie sa avizeze programele pentru disciplinele 

optionale care se  vor studia in anul scolar 2019/2020; 

 La stabilirea CDS trebuie sa se tina seama de planurile cadru, de posibilitatileunitatii si 

de propunerile elevilor si parintilor, cu larea in considerare a  prevederilor OG 75/2005, 

aprobată cu Legea 87/2006 privind calitatea în educație; 

Avand in vedere planurile cadru pentru anul scolar 2019/2020 

Avand in vedere ca s-a parcurs procedura de selectie si aprobare a CDS si au fost 

aprobate in CA; 

Avand in vedere procedura de aprobare a CDS; 

Avand in vedere  Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-

cadru de învăţământ şi programe şcolare 
Avand in vedere planurile cadru aprobate de MEN, valabine pentru anul scolar 2019/2020 

 

   

I Baza legală pentru însușirea rapoartelor 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016; 

  Planurile cadru pentru anul scolar 2019/2020 

 Procedura de aprobare a CDS 

 

Pentru aceste motive vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la aprobarea CDS pentru anul scolar 2019/2020 

 

 

Responsabi Comisia pentru curriculum, 

Prof. Perju Cristina  

 

 

 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea CDS pentru anul scolar 2019/2020 

 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de profesor Perju Cristina,  prin care 

solicită promovarea proiectului de Hotărâre cu privire la avizarea programelor pentru 

disciplinele optionale studiate în anul scolar 2019/2020; 

Avand in vedere ca s-au respectat procedurile de stabilire si aprobare a CDS pentru 

anul scolar 2019/2020;  

Tinand cont ca s-au respectat planurile cadru si au fost propuse optionale in limitele 

legale; 

Avand in vedere interesul elevilor pentru activitatile specifice CDS; 

 Având în vedere prevederile Legii 1/2011 a Educației Naționale și ale ROFUIP  

aprobat cu O.M.E.N. nr..5079/2016  

 

  

I Baza legală pentru însușirea rapoartelor 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016; 

  Planurile cadru pentru anul scolar 2019/2020 

 Procedura de aprobare a CDS; 

 

 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu 

privire la avizarea programelor pentru disciplinele optionale studiate  în anul scolar 

2019/2020 

 

 

Președinte CA, 

Prof. Perju Cristina  

 

 

 

 

 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

 

 

Hotărâre nr.34 /10.09.2019 

cu privire la avizarea programelor pentru disciplinele optionale studiate în  

anul scolar 2019/2020 

 

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

10 septembrie 2019; 

 

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

CA și referatul de specialitate prin care doamna prof. Perju Cristina, solicită avizarea 

programelor pentru disciplinele optionale studiate în anul scolar 2019/2020 

 Având în vedere prevederile Legii 1/2011 a Educației Naționale și ale ROFUIP  

aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016; 

 Ținând cont de prevederile OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în 

educație; 

 Avand in vedere Metodologia de elaborare si procedura de aprobare a CDS; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se valideaza programele pentru disciplinele optionale studiate în anul scolar 

2019/2020 

 Ar. 2 Comisia de curriculum si conducerea scolii vor inaintadocumentatia la ISJ 

pentru disciplinele optionale noi in vederea obtinerii avizelor legale.  

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Perju Cristina                 Secretar, prof. Ignea Anca Simona 

 

Total membri 7 
Prezenți 7 
Pentru 7 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 

 

 


