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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 / 26.05.2021 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară din data de 26.05.2021 

În temeiul: 

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

 OMEC 5447/31.08.2020 – ROFUIP 

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

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar  

 OME nr.3189/27.01.2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului  didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMCTS nr.6143/2011 
 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 26.05.2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Programul  Grădinița de vară 2021; 

Art.2. Se acordă calificativul parțial de ”Foarte bine” pentru activitatea derulată de dnele prof. Grecu    

Mihaela și Stoian Alina în perioada 01.09.2020 -25.05.2021.  

Art.3. Se aprobă Comisia de evaluare a activității cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-  

2021 în următoarea componență:  

1. Ciobanu Monica – profesor, coordonator proiecte educative școlare și exrașcolare, 

responsabil de comisie 

2. Popescu Florina – profesor, secretar Comisia de monitorizare SCMI 

                  3.Împărățel Mădălina – profesor, responsabil al Comisiei pentru curriculum,  

Art.4. Se aprobă Comisia de evaluare a activității personalului didactic-auxiliar pentru anul   

școlar 2020- 2021 în următoarea componență: 

   1.Rusu Diana – profesor, responsabil a CEAC, responsabil de comisie 

2. Păun Alina – administrator financiar 

3. Dumitru Lucia – administrator de patrimoniu 

Art.5. Se aprobă următoarele proceduri operaționale: 

- PO privind managementul riscurilor 

- PO privind autoevaluarea instituțională 

- PO privind activitatea SCMI 

-  PO privind obiectivele, planficarea, ipotezele, reevaluările 

- PO privind activitatea responsabilului pentru  proiecte si programe educative 

- PO privind organizarea și desfășurarea concursurile școlare 

- PO privind elaborarea şi stabilirea ofertei CDŞ la nivelul grădiniţei 

- PO privind promovarea imaginii şcolii 

- PO privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor 

- PO privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

- PO privind activitatea de control financiar preventiv. 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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