
 

 

Hotărâre nr. 6/ 04.09.2019 

cu privire la aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare 

 şi extraşcolare pentru anul școlar 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  de specialitate prin care doamna prof.  Maxim Gabriela, director adjunct, 

solicită promovarea proiectului de hotărâre CA  cu privire la aprobarea coordonatorului 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

Având în vedere că în ședința Consiliului Profesoral din 04.09.2019 a fost desemnat 

cadrul didactic pentru această funcție; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 04.09.2019  s-a analizat și s-a aprobat 

varianta desemnată  în Consiliul profesoral; 

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 prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare; 

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

preuniversitar aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016; 

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

muncii, cu modificările aduse prin OUG nr. 53/07.08.2017; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă numirea doamnei prof. Agape Alina în funcția de coordonator pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru anul școlar 2019-2020; 

Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii şi prof. Agape Alina 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 Alina Diana 

 

 

Total membri 9 

Prezenți  

Pentru  

Împotrivă  

Abțineri  
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REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru anul școlar 2018-2019 

 

În conformitate cu prevederile  LEN nr. 1/2011, ale  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  și ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administrație a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  stabilirea 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se face la 

începutul fiecărui an școlar; 

Ţinând cont de disponibilitatea profesorului de a îndeplini funcţia coordonator pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

Având în vedere că d-na prof. Chicu Liliana a ocupat această funcție în anul școlar 

precedent și a fost propusă și validată de Consiliul Profesoral pentru funcția de coordonator 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru anul școlar 2018-2019; 

            Propunem să promovați proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numirii doamnei 

prof.  Chicu Liliana în funcția de coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru anul școlar 2018-2019; 

 

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, modificată prin OUG nr.53/07.08.2017; 

 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 și modificările ulterioare; 

   Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 

Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor 

educative, şcolare şi extraşcolare; 

 

           Având în vedere cele prezentate, propunem promovarea proiectului de hotărâre cu 

privire la aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru anul școlar 2018-2019. 

 

 

Director adjunct, 

Prof. Maxim Gabriela 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Având în vedere referatul de specialitate nr. ................. întocmit de profesor Iriciuc 

Valerica, director adjunct, prin care solicită promovarea proiectului de Hotărâre cu privire la 

Aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile  LEN nr. 1/2011, ale  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  și ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de administrație al unităţilor de 

învăţământ preuniversitar  stabilirea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare se face la începutul fiecărui an școlar; 

Ţinând cont de principiul continuităţii în activitate şi de disponibilitatea profesorului 

de a îndeplini funcţia coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare  ; 

Având în vedere că prof. Bodescu Larisa a fpost propusă și validată de Consiliul 

Profesoral pentru funcția de coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru anul școlar 2015/2016 

  

I. Baza legală  : 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014; 

 Codul Muncii aprobat cu Legea nr. 53/2003, republicată 

 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; 

  Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 

Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor 

educative, şcolare şi extraşcolare aprobate cu ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 ; 

 Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de 

timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar aprobate cu O.M.E.N. nr. nr. 

3060/2014  

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

privire la Aprobarea numirii doamnei prof Rotaru Ana Maria în funcția de  coordonatoru 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru anul școlar 2015/2016 

 

Președinte CA, 

Prof. Crauciuc Cabur Mihai 
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