
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE 
Str. Căpitan Constantinescu nr .2 

Telefon / Fax: 0345100279 
e-mail: office@gradinita1targoviste.ro  

       www.gradinita1targoviste.ro  

 

 
 

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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 / 26.02.2020 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 26.02.2020 

 

În temeiul: 

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

 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP-  cu modificarile și completările OMEN 3027/22.01.2018 

 Legea nr.12 / 2015 privind modificarea și completarea Codului muncii 

 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  

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

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

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 26.02.2020 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă  oferta educaționala  CDS la nivelul unitatii pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei  

parte componentă la prezenta hotarare 

Art.2. Se aprobă perioadele de concediu de odihnă ale  personalului nedidactic nou angajat  pentru 

anul 2020 ( Mihăiescu Letiţia şi Savu Gabriela) cu efectuarea lor pe perioada vacanțelor școlare, 

conform Graficelor centralizate de planificare a concediilor,  parte componentă a prezentei hotărâri 

Art.3. Se aprobă suma de  413 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar 

pentru luna ianuarie 2020 , conform anexei , parte componentă   la prezenta hotărâre 

Art.4. Se aprobă  următoarele proceduri operaționale: 

- procedura operaţională privind igiena personalului angajat; 

- procedură operațională privind igienizarea unităţii 

- procedură operațională privind separarea zonei salubre de cea insalubre pe circuitul personalului 

- procedură operațională privindigienizarea spaţiului de servire a mesei 

- procedură operațională privindpregătirea legumelor 

Art.5. 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 

. 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


