
     Hotărâre nr. 17/ 07.11.2019 

cu privire la promovarea hotărârii de aprobare a Programului de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice pentru anul școlar 2019 - 2020 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuţă” Iaşi întrunit în 

ședința ordinară la data de 07.11.2019; 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA și 
referatul de specialitate nr………..prin care doamna prof. Maxim Gabriela, director adjunct,   

solicită promovarea proiectului de Hotărâre cu privire la promovarea hotărârii de aprobare a 

Programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019 - 2020 

Având în vedere prevederile  Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi 

completată, ale  Legii nr. 53/2003 – Codul muncii - republicat şi ale  Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat aprobat cu OMEN nr. 

5115/2014; 

Având în vedere Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMEN nr. 4619/2014, 

modificată și completată; 

Având în vedere prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice funcţiei de diriginte, aprobata cu  O.M.E.C.T.S. nr. 5132/10.09.2009; 

 Având în vedere prevederile Metodologiei din 7 octombrie 2011 privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată cu 

OMEC nr. 5562/2011; 

 Având în vedere prevederile Metodologiei   privind formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar, aprobată cu OMEC nr. 5561/2011, modoficată și completată 

cu OMEN nr. 3240/2014 

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

educație; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă Programul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice,  conform 

anexei nr. 1 care face parte integantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii, comisia internă pentru asigurarea 

calității, comisia de formare și dezvoltare profesională  şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare  . 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității 
și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                               Secretar CA, prof, Diana Anton 
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