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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 / 27.01.2021 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2021 

 

În temeiul: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

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

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar  

 OMEC 5447/31.08.2020 – ROFUIP 

 OMEC nr. 5991/11.11.2020 privind  Metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didacticde 

predaredin învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 

 Ordinului MECTS nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

 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 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 27.01.2021 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Proiectul planului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022, , conform anexei,  parte 

componentă a prezentei hotărâri 

Art.2. Se aprobă cerererile de mentinere în activitate ca titular peste vârsta de 65 de ani a doamnelor  

profesor Dăscălescu Tinica și Gâmbă Valentina; 

Art.3. Se aprobă calificativele anuale pentru anul 2020 pentru personalul nedidactic al unităţii, după cum 

urmează: 

- Lungu Adi – bucătar- calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   

- Anghelache Florina – bucătar- calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   

- Anghel Florica – ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte   

- Matei Dănuţa - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

- Serafim Liliana - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

- Savu Gabriela - ingrijitoare - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

- Mihăiescu Adriana – spălătoreasă - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

- Eremia Ion – mecanic întretinere - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

- Pătrașcu Liliana – muncitor bucătărie - calificativ Foarte Bine - 4,65 puncte 

Art.4. Se aprobă Fişa de evaluare a performanțelor individuale ale personalului contractual  pentru anul 

2021; 

Art.5 Se aprobă Raportul  departamentului financiar contabil privind modul de utilizare al fondurilor 

financiare în anul bugetar 2020, conform anexei,  parte componentă a prezentei hotărâri; 

Art.6. Se aprobă suma de  298 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar pentru 

luna decembrie 2020 , conform tabelului din anexa , parte componentă   la prezenta hotărâre; 
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Art.7. Se aprobă Cererea de concediu de odihnă a directorului pentru perioada 01-05.02.2021,  cu delegerea 

de atributii doamnelor Grecu Mihaela şi Nistor Alice, membre CA în cadrul Grădiniţei cu PP nr.1 

Târgovişte; 

 

Art.8. Se aprobă Comisia de mobilitate la nivelul unității cu următoarea componență: 

Preşedinte: Popescu Florina  - profesor pentru invatamant preșcolar, membru CEAC       

           Membri:     

1. Gavrilă Mihaela – profesor pentru invatamant preșcolar,membru Comisia pentru Curriculum      

 2. Împărăţel Mădălina- profesor pentru invatamant preșcolar,responsabil al Comisiei pentru Curriculum 

 

Art.8 . Se aprobă  Comisia de organizare și desfășurare a testării  de ocupare a postului vacant  de 

educatoare de la grădinița cu pp nr.1 târgovişte din 29.01.2021, în următoarea componență: 
1.Preşedinte – DĂSCĂLESCU TINICA –director Grădinița cu PP nr.1 Târgovişte, profesor pentru 

invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

2.Membru - MORARU ILEANA CORINA , inspector școlar învăţământ preşclar,  - reprezentant ISJ 

Dâmbovița, profesor pentru invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

3. Membru- NISTOR GEORGETA ALICE- metodist IȘJ Dâmbovița- învățământ preșcolar, profesor pentru 

invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

4.Secretar- ZABOU NICOLETA MĂDĂLINA- profesor păentru învăţământ preşcolar, Grădiniţa cu PP nr.1 

Târgovişte. 

 

Art.9. Se aprobă Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a 

lucrarilor scrise în cadrul testării de ocupare a postului vacante de la grădinița cu pp nr.1 târgovişte 

29.01.2021 cu următoarea componență: 
1.Preşedinte – DĂSCĂLESCU TINICA –Grădinița cu PP nr.1 Târgovişte, profesor pentru invatamantul 

prescolar, gradul didactic I; 

2.Membru- NISTOR GEORGETA ALICE- metodist IȘJ Dâmbovița- învățământ preșcolar, profesor pentru 

invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

3.Membru- GRECU MIHAELA, profesor pentru invatamantul prescolar, gradul didactic I 

4.Secretar- ZABOU NICOLETA MĂDĂLINA- profesor păentru învăţământ preşcolar, Grădiniţa cu PP nr.1 

Târgovişte. 

 

Art.10. Se aprobă  Comisia de contestații în cadrul testării de ocupare a postului vacant în anul şcolar 

2020-2021 de la grădinița cu pp nr.1 târgovişte din 29.01.2021, cu următoarea componență: 

 

1.  PRESEDINTE – NEAGU MARIA  - profesor pentru invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

2. MEMBRU- POPESCU FLORINA- profesor pentru invatamantul prescolar, gradul didactic I; 

3. MEMBRU- RUSU DIANA, profesor pentru invatamantul prescolar, gradul didactic I. 
 

  

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 


