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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
 

HOTĂRÂREA NR.  5 / 25 .10.2017 
 
 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 25.10.2017 
 În temeiul: 
 

 ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar- art.12 (1) b), art.15(1)x 

 OMECTS 5559/ 7.10.2011privind normele metodologice de efectuarea concediului de odihnă 

al cadrelor didactice, art1(2) 

 Legea nr.12 / 2015 privind modificarea și completarea Codului muncii 

 OMEN 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea -Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare 

a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,  art.15(1) vv) 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art.267(2) 

 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 25.10.2017 
 Formularele individuale de planificare  a concediilor de odihnă  ale  fiecarui cadru didactic 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă procedurile operaționale conform anexei la prezenta hotărâre; 
Art.2. Prezentele proceduri vor fi aduse la cunoștința personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic 
cărora li se adresează. 
Art.3. Se aprobă perioadele de concediu de odihnă ale  personalului didactic al Grădiniței cu program 
prelungit nr.1 Tîrgoviște pentru anul școlar 2017-2018 cu efectuarea lor pe perioada vacanțelor școlare, 
conform Graficelor centralizate de planificare a concediilor pentru personalul didactic  regăsite în anexa la 
prezenta hotărâre;  
Art.4. Conducerea grădiniţei va emite decizii individuale cu aprobarea concediilor de odihnă ale 
personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018; 
Art.5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Comisiei pentru perfecţionare şi formare 
continuă  a Grădiniţei cu PP nr.1 Târgovişte; 
Art.6. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promvarea interculturalităţii a Grădiniţei 
cu PP nr.1 Târgovişte. 
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