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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 / 17.03.2020 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 17.03.2020 

 

În temeiul: 

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

 Hotărârea  nr.6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Speciale de  Urgenţ, coroborate cu 

dispoziţiile Legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă 

 Decretul prezidenţial  privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile 

(art.33),  publicat în M. Of. nr. 0212 din 16 Martie 2020 / Act nr. 195/16 Martie 2020 

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

 H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, cu privire la concursul pentru 

ocuparea de posturi contractuale 

 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 17.03.2020 

 Cererea doamnei Pătraşcu Liliana de solicitare a angajării după 20 de zile lucrătoare de la data 

anunţarii rezultatelor, înregistrată  în unitate cu nr.183/17.03.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă  ca personalul didactic, didactic-auxiliar şi contractual din cadrul Grădiniţei cu PP nr.1 

Târgovişte, angajat pe bază de CIM, să desfăşoare activitatea profesională şi de la domiciliu, cu respectarea 

programului de permananeţă stabilit la nivelul instituţiei. 

Art.2. Se aprobă programul de permanenţă   pentru asigurarea funcţionării instutuţiei, conform 

anexei, parte componentă la prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre îşi produce efecte până la  apariţia unor noi măsuri emise de autorităţile 

competente cu privirea la gestionarea situaţiei speciale de combatere a infecţiei cu coronavirus, dacă 

aceasta contravine dispoziţiilor instituite. 

Art.4. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea postului  contractual vacant de muncitor   

bucătărie. 

Art.5. Aprobă angajarea pe postul de muncitor bucătărie   a doamnei Pătraşcu Liliana, după 20 de zile   

lucrătoare de la data anunţarii rezultatelor, respectv 15.04.2020 sau la reluarea activității. 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


