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HOTĂRÂREA NR. 7 / 24.02.2021 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2021 

 

În temeiul: 

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

 OMEC 5447/31.08.2020 – ROFUIP 

 Legea nr.12 / 2015 privind modificarea și completarea Codului muncii 

 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  

 OME nr.3189 / 27.01.2021 

 ORDIN nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 24.02.2021 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se aprobă Codul etic al Grădiniței cu PP mnr.1 Târgoviște, în formă revizuită,  conform anexei  parte 

componentă la prezenta hotarare 

Art.2. Se aprobă  oferta educaționala  CDS la nivelul unitatii pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei  

parte componentă la prezenta hotarare 

Art.3. Se aprobă perioadele de concediu de odihnă ale  dnei Bidică Alina cu efectuarea lor pe 

perioada vacanțelor școlare, conform Graficului de planificare ,  parte componentă a prezentei 

hotărâri 

Art.4. Se aprobă suma de  180 lei  pentru decontul navetei personalului didactic-auxiliar pentru luna 

ianuarie 2021 , conform anexei , parte componentă   la prezenta hotărâre 

Art.5. Se aprobă în formă revizuită Fișele de autoevaluare/evaluare pentru persoalul didactic și 

didactic-auxiliar, conform anexei  parte componentă la prezenta hotarare 

Art.6. Se aprobă  următoarele proceduri operaționale: 

- Procedura operaţională privind stabilirea și inventarierea funcțiilor sensibile; 

- Procedură operațională privind acordarrea drepturilor bănești pentru copiii cu CES 

- Procedură operațională privind modul de întocmire a codului etic și activitatea comisiei de etică; 

- Procedură operațională privind activitatea consilierului de etică 

- Procedură operațională privind  răspunderea disciplinară a personalului  din unitățile de învățământ  

- Procedură operațională privind semnalarea neregularităților; 

- Procedură operațională privind evaluarea personalului didactic; 

- Procedură operațională privind raportarea contabilă și financiară. 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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