
 

Hotărâre nr. 4/ 04.09.2019 

cu privire la  aprobarea componenţei formaţiunilor de studiu, pentru anul şcolar 2019-2020 

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

ședința ordinară la data de 04.09.2019 

           Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA 

și referatul  prin care doamna prof. Maxim Gabriela, director adjunct, solicită promovarea 

proiectului de hotărâre CA cu privire la aprobarea  componenţei formaţiunilor de studiu 

pentru anul şcolar 2019-2020; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 04.09.2019  s-au analizat variantele de 

constituire a formațiunilor de studiu pentru anul şcolar 2019-2020 şi s-a stabilit componența  

pentru fiecare colectiv de elevi; 

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; 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016 

            Având în vedere prevederile OMEN nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 

de stat, an şcolar 2019-2020 și rețea școlară; 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, 

cu modificările aduse prin OUG nr.53/07.08.2017; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art.1  Se aprobă componenţa formaţiunilor de studiu, pentru anul şcolar 2019-2020, 

conform listelor anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

     Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii, educatorii, învățătorii şi diriginţii vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         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. Anton Diana 
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REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la  aprobarea componenţei formaţiunilor de studiu, pentru anul şcolar 2019-2020 

 

          În conformitate cu prevederile  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016, componența 

formațiunilor de studiu se stabilește la începutul anului şcolar; 

          Ţinând cont de principiul continuităţii, de numărul elevilor transferați la și de la 

unitatea noastră, precum și de  planul de școlarizare; 

          Având în vedere numărul mic de elevi înscriși la clasa pregătitoare, planul de 

școlarizare aprobat, se constată că efectivele de elevi de la fiecare clasele pregătitoare sunt 

sub efectivele stabilite de LEN nr. 1/2011, motiv pentru care, se va solicita aprobarea ISJ Iași 
pentru funcționarea sub efectiv;   

La clasa pregătitoare s-a făcut repartizarea elevilor ținând cont și de opțiunile 

părinților;  

           Colectivele de elevi din clasa a V-a vor fi formate din colectivele de elevi ai celor două 

clase a IV-a promovați în anul școlar 2018-2019 și din elevii veniți din alte unități de 

învățământ din țară sau reveniți din străinătate. 

 

I. Baza legală  : 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

 Codul Muncii aprobat cu Legea nr. 53/2003, cu modificările OUG 53/07.08.2017  

  OMEN nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, an şcolar 2019-2020 și 

rețeaua școlară; 

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

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu 

OMECTS nr. 4619 / 2014; 

 

        Propunem promovarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei 

formaţiunilor de studiu, pentru anul şcolar 2019-2020; 

 

 

Director adjunct, 

Prof. Maxim Gabriela 

 

 

 

 


