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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 7.09.2018 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 7.09.2018, în conformitate cu prevederile  

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OM nr.4619 din 22.09.2014  

➢ Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din unităţile de învăţământ  

preuniversitar Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016- art. 79 alin. (2) 

lit. e), cu modificarilesicompletărileulterioareprinOrdinul 3027/2018 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

1.Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic de predare ;i auxiliar pentru anul școlar 2017-

2018 

2.Aprobarea listelor cu copiii admiși și repartizarea pe grupe. 

3.Aprobarea repartizării cadrelor didactice la grupe și aprobarea orarului de lucru.  

4.Aprobarea perioadei de desfășurare  pentru săptămâna ,,Școala Altfel”. 

5.Aprobarea transferurilor copiilor de la alte unități în grădinița noastră. 

6.Aprobarea responsabilului cu programul ,,Corn și lapte”. 

7.Aprobarea acordării în regim de plata cu ora a normei de 0,8, norma degrevată a directorului, 

către cadrele didactice titular din unitate (Grigorescu Elena și Ursu Cornelia) și Frunzescu Alina pe postul 

rezervat. 

8.Demararea procedurii de constituire a noului Consiliu de Administrație. 

      

 emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), după analizarea 

dosarelor, calificativul Foarte Bine pentru întregul personal didactic și auxiliar  în anul școlar 2017-2018. 

Art. 2 Se hotărăște cu unanimitate de voturi listele cu copiii admiși și repartizarea pe grupe  

Art. 3 Se hotărăște cu unanimitate de voturi repartizarea cadrelor didactice la grupe și aprobarea 

orarului de lucru 

Art. 4 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente perioada pentru Școala Altfel – 

13-17 mai 2018. 

 Art. 5 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente transferurilor copiilor de la alte 

unități în grădinița noastră. 
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Art. 6 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente responsabilul cu programul 

,,Corn și lapte” – prof.înv.preșc. Munteanu Emanuela Rodica 

Art. 7 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente acordarea în regim de plata cu 

ora a normei de 0,8, norma degrevată a directorului, către cadrele didactice titular din unitate (Grigorescu 

Elena și Ursu Cornelia) și Frunzescu Alina pe postul rezervat. 

Art. 8 Se hotărăște demararea procedurii de constituire a procedurii de constituire a C.A. pentru 

anul școalar 2018-2019  

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Educ. Grigorescu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


