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CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI CU PP NR.1 TÂRGOVIȘTE, 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
 

HOTĂRÂREA NR.  3 / 11.10.2017 
 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 11.10.2017 
În temeiul: 

 
În temeiul: 
 

 Legea Educației Naționale Nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare 
 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP- art2(5)( 9) art.21(4) d), art. 29(2), art.30(2), art.32, 

art.34(4), art. 35(3), art.36, art.108(6), art.110(2) 
 Legea 53/2003- Codul muncii, republicat,cu modificările și completările ulterioare – art.242 

 Hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar de state  

 Contractului Colectiv de muncă unic înregistrat la Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale  și 

Persoanelor Vârstnice sub nr. 78 / 22.02.2017, art.114 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar- art.15(1)j) k)w)x) 

 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 11.10.2017 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se validează RAEI pentru anul școlar 2016-2017.  

Art.2 Se validează Raportul privind starea şi calitatea  învăţmântului în Grădiniţa cu PP nr.1 Târgovişte 

pentru anul şcolar 2016-2017. 

Art. 3. Se aprobă Raportul anual privind activitatea educativa şcolară şi extraşcolară derulată în anul şcolar 

2016-2017. 

Art. 4. Se aprobă Calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare al grădiniţei pentru anul şcolar 

2017-2018. 

Art.5. Se aprobă Planul managerial anual al unităţii pentru anul școlar 2017-2018. 

Art.6. Se aprobă Planul operațional al unităţii pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018. 

Art.7 Se aprobă planurile manageriale anuale ale comisiilor de lucru permanente constituite la nivelul 

unităţii pentru anul şcolar 2017-2018. 

Art. 8. Se aprobă planul managerial anual ale compartimentului financiar contabil al unităţii pentru anul 

şcolar 2017-2018. 

Art. 10. Se aprobă planul managerial anual ale compartimentului administrativ al unităţii pentru anul şcolar 

2017-2018. 
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Art.11. Se aprobă planul managerial anual ale 

compartimentului sanitar al unităţii pentru anul şcolar  

2017-2018. 

Art.12. Se aprobă Strategia de evaluare CEAC pentru anul şcolar 2017-2018. 

Art.13. Se aprobă Regulamentul CEAC pentru anul şcolar 2017-2018. 

Art.14. Se arobă Codul etic al unităţii. 

Art. 15. Se aprbă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Cimiei de etică. 

Art.16. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Comisiei paritare a Grădiniţei cu PP nr.1 

Târgovişte. 

Art. 17. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Comisiei metodice. 

Art.18. Se aprobă PDI  în formă revizuită pentru  perioada 2016-2020. 

Art. 19. Se aprobă perioada de desfăşurarea a programului Şcoala Alltfel pentru anul şcolar 2017-2018,  

23-27.04.2017. 

Art.20. Se validează cererea de înscriere la gradul didactic I a dnei. profsor,  Stoian Alina. 

Art. 21. Se aprobă  următoarele proceduri operaţionale (PO): 

a) PO de recoltare probe din preparate culinare si apă ingredient; 

b) PO privind constituirea şi desfăşurarea Consiliului Profesoral; 

c) PO privind constituirea şi desfăşurarea Consiliului de Administraţie; 

d) PO privind întocmirea Planului manageral. 

Art. 22. Se aprobă suma de  728 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar pentru 

luna septembrie 2017 , conform tabelului din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.23. Se aprobă Regulamentul Intern (RI) al grădiniţă  cu modificări şi completări la RI 

nr.1105/17.11.2016. RI se afişează la avizierul unităţii şi pe site-ul grădiniţei. 

Art. 24. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al grădiniţă (ROF)  cu modificări şi 

completări la ROF nr.1104 /17.11.2016. ROF  se afişează la avizierul unităţii şi pe site-ul grădiniţei. 

Art. 25. Se aprobă Planul anual de formare şi perfecţionare al personalului didactic pentru anul şcolar 2017-

2018, conform anexei, parte componentă la prezenta hotărâre. 

Art. 26. Se aprobă cererea dnei Stanciu Luminiţa, muncitor calificat în sectorul bucătărie,  de încetare a CIM 

începând cu 20.10.2017. 

Art.27. Se aprobă  propunerile de normare  pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic pentru anul 

şcolar 2017-2018, conform anexei, parte componentă a prezentei horărâri. Propunerile de normare vor fi 

transmise ISJ D-ţa spre aprobare. 

 

Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 
           Secretar, 

                                   Prof. Grecu Mihaela 
 



 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com 

 
 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI CU PP NR.1 TÂRGOVIȘTE, 
JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 
HOTĂRÂREA NR.  4 / 11.10.2017 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 11.10.2017 
În temeiul: 

 
În temeiul: 

 Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014 
 LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;  
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996; 
 LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 

 standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial; 

 
Având în vedere : 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
          O.M.E.C. nr. 5115/15.12.2014, art.22(4)z 

 Regulamentul de ordine interioară, discutat în Consiliul de Administraţie din data   11.10.2017   şi aplicat 
în baza deciziei nr.   63  din_11.10.2017.   

 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

 
Art. 1. Se aprobă Nomenclatorul documentelor de arhivă al  Grădiniţei cu program prelungit nr.1     

Târgovişte, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Nomenclatorul documentelor de arhivă al unităţii  va  fi supus spre avizare Direcţiei Arhivelor   

Naţionale  a judeţului Dâmboviţa.  

 

 
 

 
 

Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 

        Secretar, 
Prof. Grecu Mihaela 

 
 


