
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în 
Consiliul de Administraţie al Casei  Corpului Didactic Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată 

la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. ...... din ............. 2012;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr. ..........  din ............... 2012;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  Raportul  de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

-  Conform  Ordinului  Ministerului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 

Sportului  nr.  5554/07.10.2011,  art.  26,  alin.  1,  privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic;

În temeiul  art.45, alin.5, art.91, alin.1, lit.f),  art.97, alin.1 din Legea 
215/2001  a  administraţiei  publice  locale  republicată,  modificată  şi 
completată;



HOTĂRĂŞTE:

      Art.1   Prin prezenta se desemnează dl/dn-a_______________ consilier 

judeţean, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul 

de Administraţie al Casei  Corpului Didactic Ilfov

      Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
MARIAN PETRACHE

Avizează,
SECRETAR AL  JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. _____ 
Din ____________ 2012



                                                    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr. ____  /_________ 2012

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului nr.ș  

5554 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Casei Corpului Didactic prevede, în Anexa, art.1 şi 2 

următoarele:

Art.1

Casa corpului didactic este unitatea conexă a Ministerului Educaţiei 

Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  care  funcţionează  în  fiecare  judeţ, 

respectiv în municipiul Bucureşti,  în baza  prevederilor art.  99 alin 1 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art.2

Casa  corpului  didactic  poate  organiza  filiale  în  judeţ,  respectiv  în 

sectoarele municipiului Bucureşti.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma 

în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională 

a personalului  din învăţământul preuniversitar,  în corelaţie  cu standardele 

profesionale  pentru  profesiunea  didactică,  standardele  de  calitate  şi 

competenţele  profesionale,  precum  şi  în  conformitate  cu  politicile  şi 

strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea  continuă a 

personalului  din  învăţământul  preuniversitar  prin  programe  de  formare 

continuă, activităţi cu caracter ştinţific, metodic şi cultural, în conformitate 

cu prevederile art. 244 alin 1 şi 4 din Legea nr. 1/2011.



În  conformitate  cu  prevederile  art.  26,  alin  1  din  Anexa Ordinului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5554/2011:

Consiliul  de  administraţie  al  casei  corpului  didactic  este  organ  de 

conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din 5-7 

membri şi are următoare componenţă:

a) directorul casei corpului didactic –preşedinte;

b) reprezentanţi ai Compartimentului resurse, informare, documentare 

şi consultanţă;

c) responsabilul Compartimentului financiar;

d) reprezentanţi  ai  instituţiilor  partenere  ale  casei  corpului  didactic 

sau reprezentanţi comunităţii locale;

Faţă de cele precizate, este necesară desemnarea unui reprezentant al 

Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membru în Consiliul de Administraţie 

al Casei Corpului Didactic Ilfov.

       Având în vedere cele  expuse, s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, 

pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE, 
           Marian Petrache

VICEPREŞEDINTE,               VICEPREŞEDINTE,
       Mihai Barbu        Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ____/________ 2012

RAPORT

Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului iș  

Sportului nr. 5554 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic prevede în Anexa, la 

art.1 şi 2 următoarele:

Art.1

Casa corpului didactic este unitatea conexă a Ministerului Educaţiei 

Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  care  funcţionează  în  fiecare  judeţ, 

respectiv în municipiul Bucureşti,  în baza  prevederilor art.  99 alin 1 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art.2

Casa  corpului  didactic  poate  organiza  filiale  în  judeţ,  respectiv  în 

sectoarele municipiului Bucureşti.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma 

în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională 

a personalului  din învăţământul preuniversitar,  în corelaţie  cu standardele 

profesionale  pentru  profesiunea  didactică,  standardele  de  calitate  şi 

competenţele  profesionale,  precum  şi  în  conformitate  cu  politicile  şi 

strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a 

personalului  din  învăţământul  preuniversitar  prin  programe  de  formare 

continuă, activităţi cu caracter ştinţific, metodic şi cultural, în conformitate 

cu prevederile art. 244 alin 1 şi 4 din Legea nr. 1/2011.



În  conformitate  cu  prevederile  art.  26,  alin  1  din  Anexa Ordinului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5554/2011:

Consiliul  de  administraţie  al  casei  corpului  didactic  este  organ  de 

conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din 5-7 

membri şi are următoare componenţă:

e) directorul casei corpului didactic –preşedinte;

f) reprezentanţi ai Compartimentului resurse, informare, documentare 

şi consultanţă;

g) responsabilul Compartimentului financiar;

h) reprezentanţi  ai  instituţiilor  partenere  ale  casei  corpului  didactic 

sau reprezentanţi comunităţii locale;

      Conform prevederilor art. 45, alin. 5, art. 91, alin. 1, lit. f), pct. 1, art.97, 

alin.  1  din  Legea  215/2001  a  administraţiei  publice  locale  republicată, 

modificată şi completată, având în vedere cele sus menţionate, s-a întocmit 

proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.           

DIRECTOR EXECUTIV,

         Irina Suliman
ŞEF SERVICIU,

       Ralea Adela


	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	PROIECT DE HOTĂRÂRE

	Consiliul Judeţean Ilfov;

	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	RAPORT


