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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
 

HOTĂRÂREA NR. 1/ 31.01.2018 
 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 
31.01.2018 

 
În temeiul: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 

ulterioare; 

 Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobate prin OMEN 

nr. 5485/13.11.2017, 

  Ordinului MECTS nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului 

contractual 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar  

 OMEN 5070 / 31.08.2016 – ROFUIP  

 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  
 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului Profesoral  din data de 30.01.2018 
 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 31.01.2018 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de măsuri anticorupţie pentru anul şcolar 2017-2018, conform anexei 
nr.1,  parte componentă a prezentei hotărâri;; 
Art.2. Se aprobă ROF cu modificări şi completări conform OMEN nr. 3027/08.01.2018 
conform anexei nr.2,  parte componentă a prezentei hotărâri;; 
Art. 3. Se aprobă Raportul  departamentului financiar contabil privind modul de utilizare al 
fondurilor financiare în anul bugetar 2017, conform anexei nr.3,  parte componentă a 
prezentei hotărâri; 
Art.4. Se aprobă calificativele anuale pentru anul 2017 pentru personalul nedidactic al unităţii, 
după cum urmează: 

- Lungu Adi – bucătar- calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   
- Anghelache Florina – bucătar- calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   
- Anghel Florica – ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   
- Matei Dănuţa - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 
- Serafim Liliana - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 
- Vlăducă Irinuţa - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 
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- Mihăiescu Adriana – spălătoreasă - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 
- Eremia Ion – mecanic întretinere - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 
- Boriceanu Natalia – muncitor bucătărie - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

Art.5. Se aprobă suma de  542 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-
auxiliar pentru luna decembrie  2017 , conform tabelului din anexa 4, parte componentă   la 
prezenta hotărâre. 
Art.6 Se aprobă cererile de menţinere în activitate ca titular peste vîrsta de pensionare, 
conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din invăţământul 
preuniversitar din anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11,2017, 
următoarelor cadre didactice: 

- prof.  Dăscălescu Tinica,  
- prof. Popescu Florica 
- prof. Gălie Maria. 

Art.7. Se aprobă  comisia  de mobilitate  la nivelul unităţii în următoarea componenţă: 
- Preşedinte: Popescu Florina 
- Membri: - Impărăţel Mădălina 
                     - Ciobanu Monica 

Art.8. Se aprobă Proiectul planului de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019, conform 
anexei 5, parte componentă   la prezenta hotărâre. 
Art.9. Se aprobă Fişa de evaluare anuală pentru anul 2018 pentru personalul nedidactic al 
unităţii, conform tabelului din anexa 6, parte componentă   la prezenta hotărâre. 
Art.10. Se aprobă Oferta educaţională CDŞ pentru anul şcolar 2018-2019, conform tabelului 
din anexa 7, parte componentă   la prezenta hotărâre. 
Art.11. Se aprobă cererea domnului Davidescu Alexandru privind cumpărarea de resturi 
alimentare. 
 
 
 

 
Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


