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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 / 29.01.2020 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 22.01.2019 

 

În temeiul: 

 Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr. 5079/2016, cu modificarile și completările OMEN 3027/22.01.2018 

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

 OMEC 5259 / 12.11.2029- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 

 Ordinului MECTS nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 29.01.2020 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul operațional al unităţii pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020; 

Art.2. Se aprobă planurile operaționale pentru semestrul al II-lea ale comisiilor de lucru permanente 

constituite la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2019-2020 

Art.3. Se aprobă cererea de mentinere în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare , 

până la 65 de ani a doamnei profesor,  Dăscălescu Tinica  

Art.4. Se aprobă cererea de mentinere în activitate ca titular peste vârsta de 65 de ani a doamnei 

profesor, Gâmbă Valentina 

Art.5. Se aprobă Fişa de evaluare anuală pentru anul 2020 pentru personalul nedidactic al unităţii; 

Art.6. Se aprobă Raportul  departamentului financiar contabil privind modul de utilizare al fondurilor 

financiare în anul bugetar 2019, conform anexei,  parte componentă a prezentei hotărâri 

Art.7.Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.8. Se aprobă  comisia  de mobilitate  la nivelul unităţii în următoarea componenţă: 

- Preşedinte: Popescu Florina 

- Membri: - Nistor Alice 

                         - Gavrilă Mihaela 

Art.9. Se aprobă Temaţica şedinţelor Consilului de Administraţie pentru semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2019-2020. 

Art.10. Se aprobă Temaţica şedinţelor Consilului Profesoral pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 

2019-2020. 

Art.11. Se aprobă Graficul de monitorizare, îndrumare şi control pentru semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2019-2020. 
Art.12. Se aprobă delegarea atributiilor de serviciu pentru perioada 10-14.02.2020 a doamnelor profesor, 

Popescu Florina, şi Dăscălescu Tinica care vor participa la mobilitatea transnațională din cadrul proiectului 

Erasmus+.  către dnele prof. Gavrilă Mihaela, Ciobanu Monica şi Topa Ruxandra. 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


