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HOTĂRÂREA NR.  12 / 08.09.2020 

 
Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 08.09.2020 
În temeiul: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: ulterioare; 

 OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011 

 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 stat 

 Ordinul MEC nr.5487/2020 şi Ordinul MS  nr.5487/2020 pentru aprobarea  măsurilor de 

organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului 
de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar  

 OMEN 5070 / 31.08.2016 – ROFUIP cu modificările și cmpletările ulterioare 
 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 08.09.202020 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se evaluează activitatea  personalului didactic și didactic-auxiliar și se acordă 
calificativele pentru anul școlar 2019-2020 conform  Anexei , parte componentă la prezenta 
hotărâre 
 
Art.2. Se  validează ca responsabil cu protecţia împotriva COVID-19  la nivelul unităţii doamna, 

Dumitru Lucia, administrator de patrimoniu. 

Art.3. Se aprobă majorarea alocaţiei de hrană de la 9lei/zi la 10 lei /zi , începând cu data de 

14.09.2020 

Art.4.Se aprobă suma de  92  lei  pentru decontul navetei doamnei Păun Alina, categoria 

personal didactic-auxiliar, pentru luna august 2020 , conform anexei , parte componentă   la 

prezenta hotărâre 

Art.5. Se aprobă cerea de echivalare cu credite profesionale transferabile pentru dna 
Împărăţel Ionela-Mădălina, ca urmare a finalizării studiilor de masterat  cu specializarea . 
”Multilingvism și interculturalitate în context european” din cadrul  Fcultății de Științe 

Politice, Litere și Comunicare a Uinversității Valahia din Târgoviște. 
 
  

 
Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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