
 

 

                                                                                                  

                                                                                                        

                                    HOTĂRÂREA NR.43 

           din 6 martie 2014 

 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic 

"Bolyai Farkas" în vederea organizării Simpozionului naţional  

"Experienţe didactice în context multicultural" 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3.722/5.III.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic "Bolyai 

Farkas" în vederea organizării Simpozionului naţional "Experienţe didactice în 

context multicultural", precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic 

"Bolyai Farkas", în vederea organizării Simpozionului "Experienţe didactice în context 

multicultural", în condiţiile prevăzute în Convenţia cuprinsă în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş şi Liceului Teoretic "Bolyai Farkas", str. Bolyai, nr. 3, Tîrgu-Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
 

          PREŞEDINTE                                                             Contrasemnează 
Ciprian Dobre                                            SECRETAR 
                                                                 Paul Cosma               
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot031_2013.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot031_2013.doc
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Nr. 3.722/5.III.2014 
Dosar VI D/1 

 

 

           EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic 
„Bolyai Farkas” Tîrgu-Mureş pentru organizarea Simpozionului naţional 

„Experienţe didactice în context multicultural” 

 
 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”din Tîrgu-Mureş organizează Simpozionul naţional 

„Experienţe didactice în context multicultural”, în data de 29.03.2014 (începând 

cu orele 10:00). Simpozionul are drept scop reuniunea profesorilor de Limba şi 

literatura română care predau la clasele cu elevi aparţinând minorităţilor 

naţionale, într-un cadru prielnic dialogului intercultural şi transdisciplinar, care 

are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi 

didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific şi aplicativ. 

În esenţă,  simpozionul are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile 

locale, şcoli, licee, cadre didactice şi elevi, determinând şi nevoile exacte ale 

cadrelor didactice. Accentul va cădea pe experienţa didactică a fiecărui dascăl, 

pe modele specifice de predare/ învăţare/ evaluare, atenţionând şi asupra 

comparaţiilor de atitudine, metode şi procedee didactice specifice claselor cu 

predare ca limbă maternă, respectiv nematernă. 

 

Obiectivele simpozionului, sunt: 

-   cunoaşterea noilor direcţii şi orientări didactice aplicate în învăţământul 

gimnazial şi liceal în contextul educaţiei multilingvismului/ multiculturalităţii; 

-  optimizarea calităţii educaţiei prin demersuri didactice interactive, centrate 

pe elev; 

-  includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea 

curriculumului formal şi nonformal, la nivelul învăţământului liceal;  

-  atragerea şi implicarea  reprezentanţilor comunităţii locale în  rezolvarea 

problemelor educative  cu care se confruntă  şcoala românească, la începutul 

secolului XXI; 

-  valorificarea  opiniilor pertinente şi a valenţelor creative pe baza unei 

bibliografii de specialitate în realizarea unor modele didactice de predare - 

învăţare şi evaluare la clasele cu elevi bilingvi; 

-  dezvoltarea competenţelor social-civice şi a atitudinilor de empatie culturală. 

 

Pentru realizarea acestei activităţi, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” solicită 

sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Mureş. Întrucât astfel de acţiuni 

reprezintă o bună ocazie pentru sprijinirea învăţământului de performanţă şi a 

colaborărilor interinstituţionale, ţinând cont de impactul constructiv pe care  
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evenimentele derulate în acest scop îl pot avea pentru învăţământul mureşean, 

propunem participarea Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 2.900 lei. 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot  

 

încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. În  

acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat şi convenţia de 

cooperare care face parte integrantă din acesta.  

 

 

 

                            PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 
                            Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
                                                          

                           
                                

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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