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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/12.06.2019 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 23.06.2019 

 

În temeiul: 

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

 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 cu modificările și completările ulterioare 

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

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar  

 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 . 

 Ordonanţa nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei si Formării Profesionale 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea –cu modificări – a ordonanţei 75/2005 

 ORDIN nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 12.06.2019  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă programele CDŞ pentru anul şcolar 2019-2020, după cum urmează: 
 

GRUPA DOMENIUL/ TEMA OPȚIONALULUI 

GRUPA MICĂ  A 

 

1.Domeniul limbă și comunicare : ”Căsuța cu 
povești” 

GRUPA MICĂ  B 

 

1. Domeniul limbă și comunicare”Trăistuța cu 
povești” 

GRUPA MIJLOCIE  A 1.Domeniul știință : ”Matematica în joacă” 

GRUPA MIJLOCIE B 1. Domeniul om si societate” Micii ecologiști” 

GRUPA MIJLOCIE C 
 

1.Domeniul om si societate”Stropi de suflet la vedre”  
 

GRUPA MARE  A 
 

1.Domeniul limbă și comunicare „În lumea 
poveştilor”  
2.Domeniul artă ” Cântăreţii voinicei” 

GRUPA MARE B 
 

1.Domeniul Ştiinţă ” Ne jucăm, desenăm, 
matematică învățăm! 
2. Domeniul psihomotric” Magia dansului ” 

GRUPA MARE  C 
 

1. Domeniul Ştiinţă: „Prietenul meu, calculatorul” 
2. Domeniul om si societate” Împreună pentru un 
viitor verde” 
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Art.2. Se aprobă planul de măsuri privind reparaţiile şi igienizarea spaţiilor de învăţământ ce se vor realiza 

în luna iulie 2019, conform anexaei, parte componentă   la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă suma  de  512 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar pentru luna mai  
2019  conform anexei, parte componentă   la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă Cererea de concediu de odihnă a dnei director, Dăscălescu Tinica pentru perioadele:  18.06.2019 - 
31.08.2019 (53 zile), concediu neefectuat din anul școlar 2017-2018,  cu delegarea atribuțiilor de serviciu și preluarea 
tuturor prerogativelor doamner profesor, Țopa Ruxandra  şi Nistor Alice,  membre al Consiliului de administrație al 
Grădiniței cu program prelungit nr.1 Tîrgoviște, conform anexaei, parte componentă   la prezenta hotărâre;  cererea 
va fi transmisă spre aprobare la ISJ D-ța. 
 
Art.5. Se aprobă Procedura operaţională de  acordare a voucherelor de vacană 2019  
 

Art.6. Se validează Formularul de monitarizare internă a CEAC pentru perioada 01.03.2019-12.06.2019. 
 
Art.7. Se aprobă perioada de reprogramare a CO al doamnei Grecu Mihaela din anul şcolar 2017-2018, intrerupt 
datorită concediului de îngrijire copil până la 2 ani şi a CO cuvenit pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexei, 
parte componente la prezenta hotarâre. 
 

 

 
 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


