
Școala Gimnazială Popricani 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

cu privire la aprobarea Programului ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun” 

 

 

 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile  Legii nr.  1/ 2011 a Educației Naționale, 

ale ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014 , ale Metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu OMEN nr. 4619/2014 și ale     Ordinului 

ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 

modificat și completat cu OMECS nr.  5.079/2015, Programul  ”Școala altfel – Să știi mai multe, 

să fii mai bun” se aprobă de consiliul de administrație. 

Având în vedere că s-a respectat procedurile prevăzute de OMECS nr. 4496/2015 în sensul 

că au fost luate în considerare propunerile părinților elevilor și cadrelor didactice și programul a fost 

discutat și avizat de Consiliul profesoral; 

  

    

 

I Baza legală   
 

 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; 

  Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura 

anului scolar 2015-2016 modificat și completat cu OMECS nr.  5.079/2015 

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

Administrație cu privire la aprobarea Programului ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” 
 

 

  

 

Responsabil-  Programul ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Prof. Boț Andreea Maria 
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Școala Gimnazială Popricani 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

 

 

Având în vedere referatul de specialitate  întocmit de prof. Boț Andreea Maria , prin care 

solicită promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea 

Programului ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile  Legii nr.  1/ 2011 a Educației Naționale, 

ale ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014 , ale Metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu OMEN nr. 4619/2014 și ale     Ordinului 

ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 

modificat și completat cu OMECS nr.  5.079/2015, Programul  ”Școala altfel – Să știi mai multe, 

să fii mai bun” se aprobă de consiliul de administrație. 

Având în vedere că s-a respectat procedurile prevăzute de OMECS nr. 4496/2015 în sensul 

că au fost luate în considerare propunerile părinților elevilor și cadrelor didactice și programul a fost 

discutat și avizat de Consiliul profesoral; 

  

    

 

I Baza legală   
 

 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; 

  Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura 

anului scolar 2015-2016 modificat și completat cu OMECS nr.  5.079/201 

   

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

privire la aprobarea Programului ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof. Voinescu Simona Elena 
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Școala Gimnazială Popricani 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 21 /  02.03.2016 

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

 

 

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

de 02.03.2016 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof.Voinescu Simona Elena, președintele 

CA și referatul de specialitate prin care prof.Boț Andreea Maria, consilier educativ, solicită 

promovarea prpiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului ”Școala altfel – Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” 

Având în vedere prevederile Legii  Educației Naționale  nr. 1/2011 , ale ROFUIP aprobat cu 

OMECTS 5115/2014,ale Metodologiei  cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație aprobat cu OMEN nr. 4619/2014 și ale  Ordinului ministrului educatiei si cercetarii 

stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 modificat și completat cu 

OMECS nr.  5.079/2015 

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

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă Programul  ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Art. 2  Prezentul program va fi înaintat la Inspectoratul școlar în vederea  monitorizării. 

 Art. 3 Programul ”Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” va fi pus în aplicare de 

către personaluil didactic și didactic auxiliar. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și 

va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință,  

        Prof. Voinescu Simona Elena                                            

 

 

 

 

 

 

 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 
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Școala Gimnazială Popricani 

 

 


