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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR.  27 / 16.10.2019 
 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară din data de 
16.10.2019 
În temeiul: 

 
În temeiul: 
 

 Legea Educației Naționale Nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare 

 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP-  cu modificarile și completările OMEN 3027/22.10.2018 

 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  

 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar nr. 435 

/17.04.2019 cu modificările şi completările ulterioare 

 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 16.10.2019 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul managerial anual şi a Planul operaţional pe semestrul I al anului şcolar  
2019– 2020.  

Art.2. Se aprobă  Planul anual de activitate al CA al grădiniței cu PP nr.1 Târgoviște  
Art.3. Se aprobă  ROF al CA al grădiniței cu PP nr.1 Târgoviște 
Art.4. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
CEAC 
Art.5. Se Strategia de evaluare  internă  a   CEAC 
Art.6. Se aprobă ROF al CEAC 
Art.7. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţionale pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
Comisiei Metodice 
Art.8. Se aprobă ROF al  Comisiei Metodice 
Art.9 . Se aprobă Tematica activităţilor metodice pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 
Art.10. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţionale pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
Comisiei  pentru curriculum 
Art.11. Se aprobă ROF al  Comisiei pentru curriculum  
Art.12. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră 
Art.13. Se aprobă ROF al  Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră 
Art.14. Se aprobă programul anual de formare continuă şi dezvoltare profesională al cadrelor didactice 
pentru anul şcolar 2019-2020. 
Art.15. Se aprobă Calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare au unităţii  pentru anul şcolar  
2019-2020 
Art.16. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 al   
activităților educative școlare și extrașcolare 
Art.17. Se aprobă ROF al  al   activităților educative școlare și extrașcolare 
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Art. 18. Se aprobă planul anual al Comisiei de etică 
Art.19. Se aprobă ROF al comisiei de etică pentru anul școlar 2019-2020. 
Art.20. Se aprobă Codul etic pentru anul școlar 2019-2020. 
Art.21. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
Comisiei SSM-PSI 
Art.22. Se aprobă ROF al  Comisiei SSM-PSI 
Art.23. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale   
Comisiei pentru prevenirea  și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității 
Art.24. Se aprobă ROF al  Comisiei pentru prevenirea  și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 
Art.25. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale 
compartimentului financiar contabil. 
Art.26. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale 
al compartimentului administrativ. 
Art.27. Se aprobă  planul  managerial  anual şi operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 ale 
al compartimentului sanitar 
Art.28. Se validează  în formă revizuită  Regulamentul Intern al unității pentru anul școlar 2019-2020 
Art.29. Se validează  în formă revizuită ROF al grădiniței  
Art.30. Se aprobă fără modificări  PDI 2016-2020 
Art.31. Se aprobă  ROF al Comisiei de monitorizare a SCMI 
Art.32. Se aprobă   ROF al Echipei de gestionare a riscurilor 
Art.33. Se aprobă    Programul  de activități din cadrul Programului  național ”Școala altfel!” potrivit OMEN  
nr. 3191/20.02.2019 
Art.34. Se aprobă suma de 760 lei   pentru  decontarea navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar  pe 
luna septembrie 2019 
Art.35. Se aprobă  instrumentele de lucru  utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare  
Art.36. Se aprobă  Plnul de măsuri privind siguranța în  Grădinia cu PP nr.1 Târgoviște 
Art. 37. Se aprobă ca perioadă de suspendare a cursurilor pentru lucrări de reparaţii şi igienizarea localului, 
luna august 2019. 
Art.38. Se aprobă execuția  bugetară pentru trimestrul III al anului financiar 2019 
Art. 39. Se aprobă ROF al Comisiei Paritare pentru anul școlar 2019-2020 
Art.40. Se aprobă oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 
Art.41. Se aprobă Graficul de monitorizare, îndrumare și control pentru semestrul I, an școlar 2019-2020 
Art.42. Se aprobă Proiectul educațional de învățare integrată de conținut și limbă (CLIL)”CLIL –limba engleză 
o joacă de copil”  initiat de doamna Popescu Florina pentru anul școlar 2019-2020. 
 
 

 

 

Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


