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

HOTĂRÂREA NR.   14 / 30.09.2020 
  

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 30.09.2020 
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 

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

 OMEN 5447 / 31.08.2020 – ROFUIP  

 OMEN nr. 4165/24.07.2018 

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

aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, 

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

ocuparea de posturi contractuale 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 30.09.2020 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă tematica ședințelor Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului școlar 
2020-2021; 
Art.2.  Se aprobă  formaţiunile de studiu şi încadrarea cu personal didactic pentru pentru anul şcolar 
2020-2021 
NR.CRT. GRUPA NR. 

COPII 

ECHIPA DE EDUCATORI 

1 MICĂ A-ŞTRUMFII 26 Prof. Popescu Florina / Gavrilă Mihaela 

2 MICĂ B-IEPURAŞI 27 Prof. Rusu Diana / Ilie Andrea 

3 MIJLOCIE A-ALBINUŢE 26 Prof. Stoian Alina/ Grecu Mihaela 

4 MIJLOCIE B-CURIOŞI 26 Prof. Gâmbă Valentina / Țopa Ruxandra 

5 MARE A -INIMOŞI 26 Prof. Nistor Alice / Stănciulică Steluţa 

6 MARE  B-URSULEŢI 22 Prof. Neagu Maria / Arzoiu Leontina 

7 MARE  C-FLUTURAŞI 24 Prof. Împărățel Mădălina / Zabou Nicoleta 

8 MARE  D-BUBURUZE 20 Prof. CiobanuMonica / Dăscălescu Tinica 

 
Art.3. Se aprobă comisiile cu caracter permanent și temporar/ocazional care vor funcționa în cadrul 
Grădiniţei cu PP nr.1 Târgovişte în anul școlar 2020-2021, componența nominală a acestora și 
responsabilitățile , conform Anexei, parte componentă a acestei hotărâri. 
Art.4. Se validează propunerile Consiliului profesoral  pentru a fi membri în comisia de 
elaborare/revizuire al ROF al grădiniței, următoarele cadre didactice: 

1.Dăscălescu Tinica – director – coordonator 

2.Gâmbă Valentina – cadru didactic –  reprezentant sindicat 

3.Popescu Florina - cadru didactic 

4. Nistor Alice- cadru didactic 

5. Grecu Mihaela- cadru didactic 
Art.5. Se validează propunerile Consiliului profesoral  pentru a fi membri în comisia de 
elaborare/revizuire al PDI al grădiniței, următoarele cadre didactice:  

1. prof. Dăscălescu Tinica – diretor – coordonator de proiect 
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2. prof. Popescu Florina – responsabil proiecte internaţionale 

3. prof. Stănciulică Steluţa - responsabil  cu formarea profesională a cadrelor didactice 

4. prof. Ciobanu Monica – coordonator  pentru programe si proiecte educative școlare și 

extrașcolare 

5. prof. Împărăţel Mădălina – responsabil Comisiei pentru Curriculum 
Art.6. Se aprobă Organigrama de funcționare a Grădiniței cu PP nr.1 Târgoviște, pentru anul școlar 
2020-2021, conform anexei, parte componentă la prezenta hotărâre  
Art.7. Se validează  propunerea CP pentru coordonator proiecte și programe educaționale şcolare şi 
extraşcolare pentru anul școlar 2020-2021, în persoana dnei.prof. Ciobanu Monica. 
Art.8. Se validează  propunerea CP pentru coordonator al proiectelor  internaţionale  în anul școlar 
2020-2021, în persoana dnei.prof. Popescu Florina. 
Art.9. Se validează responsabil al Comisiiei pentru curriculum  pentru anul școlar 2020-2021, 
dna.prof. Împărăţel Mădălina 
Art.10. Se aprobă fisele de post  pentru anul şcolar  2020-2021, pentru toate categoriile de personal 
ale unității. 
Art. 12. Se validează  Statul de  funcţii şi statul de personal la 1.09.2020 
Art.13. Se validează propunerea directorului pentru funcţia de secretar CA în persoana dnei. Zabou 
Nicoleta  
Art.14. Se aprobă ca perioadă pentru derularea programului național ”Școala Altfel”pentru anul 
școlar 2020-2021,perioada  24-28.05.2020. 
Art.15. Se aprobă  perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale personalului didactic, pe baza 
cererilor individuale scrise ale acestora, în funcție de interesul unității de învățământ și al celui în 
cauză pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei, parte componentă a prezentei hotărâri. 
Art.16. Se aprobă Contractul educațional pentru anul școlar  2020-2021, conform Anexei la 
prezententa hotărâre. 
Art.17. Se aprobă Planul de încadrare pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei, parte 
componentă la prezenta hotărâre. 
Art.18. Cadrele didactice încadrate în anul şcolar 2020-2021 vor îndepli  funcţia de  profesori diriginţi 
la grupele la care sunt incadrate. 

Art.19.Se aprobă  scoaterea la concurs a unui post vacante contractuale, normă întreagă de 

îngrijitoare. 
Art. 20. Se aprobă componența comisiei  în vederea organizării și desfășurării concursului pentru  
ocuparea postului vacant de îngrijitoare, în următoarea componenţă: 

Președinte : Dăscălescu Tinica 
Membrii: Dumitru Lucia  
     Grecu Mihaela 
Secretar: Păun  Alina 

Art.21. Se aprobă componența comisiei de contestații din cadrul concursului pentru  ocuparea 
postului vacant de îngrijitoare, în următoarea componenţă: 

Președinte : Nistor Alice 
Membrii: Stoian Alina  
                Ţopa Ruxandra 
Secretar: Păun  Alina 

Art.22. Se aprobă următoarele condiții specifice pentru concursul organizat în vederrea ocupării 
postului vacant de îngrijitoare: 
a) nivelul studiilor: medii; 
b)experienţă anterioară în post similar in invatamant preşcolar constituie avantaj 
c)cursuri de igienă avizate de DSP constituie avantjaj 

 
Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


