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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 / 06.05.2020 

 

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 

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

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

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

 Adresa MEC nr. 791 / 04.05.2020   privind  înscrierea în învățământul preșcolar 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 06.05.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se aprobă  programele şcolare   CDS pentru anul școlar 2020-2021, care necesită obţinerea avizului ştiinţific al 

inspectorilor de specialitate, conform anexei, parte componentă la prezenta hotarare 

Art.2.Se aprobă următoaele criterii specifice, aplicabile în sitația  în care numărul  cererilor de înscriere pentru 

anul școlar 2020-2021 este mai mare decât numărul de locuri stabilite prin proiectul de școlarizare; criteriile 

șpecifice vor fi înaintate Oficiului juridic al ISJ Dâmbovița pentru obținerea avizului de legalitate 

1. Părinții au domiciliul/ reședința în circumscripția teritorială din care face parte grădinița  ( se 

dvedește cu actul de identitate, BI/CI al părinților) 

2. Încredinţarea copilului spre îngrijire, în mod legal, de către părinţii plecaţi la lucru în strinătate, 

rudelor până la gradul II/ unei persoane cu domiciliul  în circumscripția grădiniței.(se dovedește cu 

act  de împuternicire  și copie BI/CI a celui imputernicit) 

 

 

 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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Anexă la HCA 7 /06.05.2020 

 

 

GRUPA DOMENIUL/ TEMA OPȚIONALULUI 

GRUPA MIJLOCIE  A 

 

1. Domeniul om si societate” Împreună pentru un 
viitor verde” 

GRUPA MIJLOCIE B 

 

1. Domeniul psihomotric” Magia dansului ” 

GRUPA MARE A 1. Domeniul om si societate” Natura ne învață” 

GRUPA MARE B 
 

1. Domeniul limbă și comunicare „Căsuța cu povești” 
 

GRUPA MARE C 1. Domeniul om si societate” Micii ecologiști” 

GRUPA MARE  D 
 

2.Domeniul artă ” Cântăreţii voinicei” 

 

 

 


