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HOTĂRÂREA NR. 13 / 31.03.2021 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2021 

 

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 

 Ordonanţa nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei si Formării Profesionale 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea –cu modificări – a ordonanţei 75/2005 

 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 31.03.2021 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se validează Formularul de monitarizare internă a CEAC pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 , 

conform anexei, parte componentă a prezentei hotărâri  

Art.2. Se aprobă perioadele de concediu de odihnă în formă revizuită  ale  personalului didactic, 

didactic-auxiliar și nedidactic  cu efectuarea lor pe perioada vacanțelor școlare, conform Graficului 

de planificare ,  parte componentă a prezentei hotărâri 

Art.3. Se aprobă suma de  354 lei  pentru decontul navetei personalului didactic și didactic-auxiliar 

pentru luna februarie 2021 , conform anexei , parte componentă   la prezenta hotărâre 

Art.4. Se aprobă cererea de CO a directorului pentru perioada 2-29.03.2021 

Art.5.Se aprobă renunțarea la activitățile specifice programului ”Școala altfel” din perioada 24-

20.05.2021  și înlocuirea acestora cu activități didactice. 

Art.6. Se aprobă  următoarele proceduri operaționale: 

- Procedura operaţională privind evaluarea personalului didactic-auxiliar 

- Procedură operațională privind programarea și efectuarea CO al angajaților 

- Procedură operațională privind organizarea și conducerea contabilității. 

- Procedură de sistem privind asigurarea securității și siguranței preșcolarilor și angajaților în 

perimetrul unității. 

 

 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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