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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 / 28.02.2018 
 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 
28.02.2018 

 
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, 

 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  

 OMEN nr. 3382 / 24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018; 
 Ordonanţa nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei si Formării 

Profesionale 
 Legea 87/2006 pentru aprobarea –cu modificări – a ordonanţei 75/2005 
 Legea 98 /2016 privind achiziţiile publice. 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 28.02.2018 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.  Se aprobă  Raportul privind starea învăţmântului pentru semestrul I al anului şcolar 
2017-2018; 
Art.2. Se aprobă Planul operațional al unităţii pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017-
2018; 
Art.3 Se aprobă planurile operaționale pentru semestrul al II-lea ale comisiilor de lucru 
permanente constituite la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2017-2018; 
Art.4.  Se validează Formularul de monitarizare internă a CEAC pentru perioada 01.01.2018-
28.02.2018,  conform anexei, parte componentă a prezentei hotărâri. 
Art.6. Se aprobă    echipa de coordonare a Programului ”Școala altfel”  din cadrul Grădiniței 
cu program prelungit nr.1 Târgoviște, în următoarea componenţă:              
            1.Dăscălescu Tinica – director 
  2. Ciobanu Monica – profesor, coordonator proiecte educative școlare și exrașcolare 
  3. Popescu Florina - profesor, coordonator proiecte europene 
  4. Nistor Alice – profesor 
  5. Stana Alice – membru CRP 
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Art. 6. Se aprobă suma de  479 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-
auxiliar pentru luna ianuarie   2018 , conform tabelului din anexa , parte componentă   la 
prezenta hotărâre; 
Art.7. Se aprobă condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în 
cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de 
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, conform anexei , parte 
componentă   la prezenta hotărâre; 
Art.8. Se aprobă Graficul de monitorizare, îndrumare şi control al unităţii pentru semestrul al 
II-lea al anului şcolar 2017-2018, conform anexei , parte componentă   la prezenta hotărâre; 
Art. 9. Se aprobă Graficul de serviciu al cadrelor didactice pentru semesrul al II-lea al anului 
şcolar 2017-2018; 
Art. 10.Se aprobă oferta de preţ a S.C.COMTELEPREST SATELIT S.R.L pentru montarea în 
grădiniţă a unui sitem de supravegere vídeo; 
Art.11. Se aprobă Planul de achiziţii 2018, conform anexei , parte componentă   la prezenta 
hotărâre. 
 
 
 
 
 

Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


