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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 6.09.2019 

 

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

de 6.09.2018, 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, cu modificările ulterioare 

➢ 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 și auxiliar pentru anul școlar 2018-2019 
2.Aprobarea listelor cu copiii admiși și repartizarea pe grupe. 
3.Aprobarea repartizării cadrelor didactice la grupe și aprobarea orarului de lucru (schemei orare). 
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 coordonatorului structurii școlare – Grădinița nr.12 A Brașov. 
8.Aprobarea Regulamentului de ordine interioară și Regulamentului de funcționare al grădiniței. 

9. Aprobarea organigramei grădiniței. 
10. Aprobarea persoanei desemnate pentru drept de primă semnătura. 
11. Aprobarea persoanei responsabile cu achizițiile publice. 
12. Demararea procedurii de constituire a noului Consiliu de Administrație. 

13. Probleme curente. 

 

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 2018-

2019, excepție făcând dna educatoare (necalificată) Puchi Daniela Elena care a obținut calificativul 

,,Bine”. 
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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 (schemei orare). 

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

18-22 mai 2019. 

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

unități în grădinița noastră.(Mocanu David, Susanu Sonia Elena, Corâiu Daria Ioana) 

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 responsabilul cu programul 

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

          Art. 8 Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul Intern și Regulamentului de funcționare al 

grădiniței 

Art. 9 Se aprobă cu unanimitate de voturi organigrama. 

Art. 10 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente persoana desemnată cu drept 

de primă semnătură (Stoica Adelina, membru CA). 

Art. 11 Se hotărăște cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente persoana desemnată să 

realizeze achizițiile publice. 

Art. 12 Se hotărăște demararea procedurii de constituire a procedurii de constituire a C.A. pentru 

anul școalar 2019-2020.  

Art. 13 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). 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 30.09.2019 

 

 

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

de 30.09.2019, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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.Constituirea C.A. 

2. Aprobarea tematicii C.A. a graficului de desfășurare și a responsabilităților membrilor în 

consiliul. 

3. Apobarea Planului de dezvoltare instituțională și a planului operațional pe anul 2019-2020. 

4. Aprobarea Planului managerial 2019-2020. 

5. Aprobarea componenței și atribuțiilor comisiilor din grădiniță în 2019-2020. 

6. Validarea Raportului general privind starea și calitatea învățământului din grădiniță în anul 

școlar 2018-2019. 

7. Aprobarea CDȘ-ului (opționalului care intră în norma cadrului didactic) 

8. Aprobarea planului de dezvoltare privind formarea profesională a cadrelor didactice/personal 

nedidactic și auxiliari. 

9.  Aprobarea planului de acțiune, activitățile de îmbunătățire și de evaluare ale Comisiei pentru 

evaluare internă a calității. 

10. Aprobarea utilizării materialelor auxiliare (caiete speciale) la grupă. 

11. Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și personal auxiliari. 

12. Aprobarea Comisie de concurs și comisia de contestații pentru concursul de îngrijitoare. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) constituirea C.A. 

conform OM nr.4619 din 22.09.2014 și a deciziilor, dispozițiilor, proceselor verbale ale ședințelor, 

conform legii. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente tematica C.A și responsabilitățile 

membrilor. 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi Proiectul de dezvoltare instituțională 2019-2023 și 

planul operațional, pe anul 2019-2020. 
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Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) planul managerial pe 

anul 2019-2020 

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) componența comisiilor 

care funcționează în grădiniță. 

Art. 6. Se validează Raportului general privind starea și calitatea învățământului din grădiniță în 

2018-2019. 

Art. 7 Se aprobă cu unanimitate de voturi CDȘ pe anul 2019-2020. 

Art.8. Se aprobă cu unanimitate de voturi planul de formare profesională și participarea la cursuri 

a cadrelor didactice. 

Art.9 Se aprobă cu unanimitate de voturi planul de acțiune, activitățile de îmbunătățire și de 

evaluare ale Comisiei pentru evaluare internă a calității. 

Art.10 Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea materialelor auxiliare (caiete speciale) la 

grupă  

Art.11 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta pentru Szasz Elena. 

Art.12 Se aprobă cu unanimitate de voturi componenței și atribuțiile comisiilor pentru organizarea 

concursului de îngrijitoare. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 3 din 10.10.2019 

  

 

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

de 10.10.2019, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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. Dezbaterea și aprobarea programului de lucru al educatoarelor 

2. Aprobarea graficului de concedii de odihnă pe anul 2019-2020 și activității pe perioada 

vacanțelor– cadre didactice. 

3. Aprobarea planului managerial  al Comisiei  metodice, comisiei de curriculum și comisiei de 

perfecționare și formare profesională. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) aprobarea programului 

de lucru al educatoarelor (tura I – 7:30-12:30 și tura a II-a – 12:00-17:00 (17:30 -18:00 cu rămânerea 

educatoarelor prin rotație). 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente graficul de concedii de odihnă pe 

anul 2019-2020 și stabilirea numărul de zile de activitate a cadrelor didactice cadre didactice pe perioada 

vacanțelor în funcție de solicitările scrise ale părinților și de numărul de copii care vor frecventa grădinița 

în perioada vacanțelor.  

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) planul managerial  al Comisiei  

metodice, comisiei de curriculum și comisiei de perfecționare și formare profesională. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 25.10.2019 

  

 

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

de 25.10.2019, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 fişei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020 
2. Aprobarea planului managerial Comisia proiecte și programe educative 

3. Aprobarea strategiei și planului managerial al CEAC. 

4. Probleme diverse. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) fişa de autoevaluare a 

cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020 

      Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planul managerial al Comisia de 

proiecte și programe educative  

      Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) strategia și planul managerial 

al CEAC. 

      Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) activitatea cadrelor 

didactice în perioada vacantei 28 oct.-1 nov. 2019 pe baza solicitărilor părinților. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 5 din 28.11.2019 

  

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

de 28.11.2019, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021. 

2. Aprobarea fişei de evaluare a personalului nedidactic pe anul 2019 

3. Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind reparațiile curente și igienizarea spațiilor din 

grădiniță. 

4. Aprobarea Comisiei privind inventarierea patrimoniului unităților. 

5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta – Szasz Elena. 

6. Aprobarea achiziționării Lămpilor bactericide. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2020-2021. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) fişa de autoevaluare a 

ersonalului nedidactic pentru anul  2019. 

Art. 3.  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planul  de măsuri privind reparațiile 

curente și igienizarea spațiilor din grădiniță pentru 2020. 

      Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia privind 

inventarierea patrimoniului unităților 

      Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) decontării cheltuielilor cu 

naveta – Szasz Elena 

      Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) achiziționarea de lămpi 

bactericide. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 
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Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6 din 18.12.2019 

  

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

de 18.12.2019, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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. Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2019-avizarea 

execuției bugetare. 

2. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru anul școlar 2019. 
3. Aprobarea planificării concediilor de odihnă pe anul 2020 – personalul nedidactic. 

4. Aprobarea graficului de concedii de odihnă pe perioada vacantei de iarnă – personalul didactic. 

5. Probleme diverse. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se avizează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7 Raportul privind modul de 

utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2019-avizarea execuției bugetare  

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) calificativele pentru 

personalul nedidactic pentru anul școlar 2019 

Art. 3.  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planificării concediilor de odihnă 

pe anul 2020 – personalul nedidactic. 

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) graficul de concedii de 

odihnă pe perioada vacantei de iarnă – personalul didactic 

       

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 7 din 17.01.2020 

  

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

de 17.01.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 Proiectului de buget finanţat din venituri proprii aferent anului 2020. 

2. Aprobarea Programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2020 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Proiectul de buget finanţat 

din venituri proprii aferent anului 2020. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Programul de dezvoltare a 

SCIM pe anul 2020. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 8 din 28.01.2020 

  

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

de 28.01.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 3027/2018 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

• Aprobarea menținerii în activitate ca titular a personalului cu vârsta sub 65 ani 
• Macheta încadrărilor 2020-2021 – proiect 
• Aprobarea Comisie de mobilitate la nivelul grădiniței 
• Situatia inventarului grădiniţei / Raportul comisiei de casare 
• Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I 2019-2020 
•  Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 
• Probleme curente 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) menținerea în activitate ca 

titular a personalului cu vârsta sub 65 ani în anul școlar 2020-2021, următoarelor cadre didactice: Costea 

Angela, Grigorescu Elena și Munteanu Emanuela Rodica. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Macheta încadrărilor 2020-

2021 – proiect 

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia de mobilitate la 

nivelul grădiniței, cu următoarea componență: Răuță Andreea, Ursu Cornelia și Barbu Luminița. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) raportul și propunerile de 

casare ale Comisiei de casare. 

Art. 5 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Raportul privind starea si 

calitatea educatiei – semestrul I 2019-2020 

Art. 6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru Szasz Elena, administrator de patrimoniu. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 9 din 11.02.2020 

  

 

 

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

de 11.02.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 Proiectului de buget si repartitia bugetara aferenta anului 2020.  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Proiectul de buget aferent 

anului 2020 și execuția bugetară. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 10 din 21.02.2020 

  

 

 

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

de 21.02.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 3027/2018 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

2. Aprobarea încadrării în regim de PCO a dnei Stoica Adelina.  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) încadrarea în regim de plata 

cu ora a dnei Stoica Adelina începând cu data de 21.02.2020, pe postul care s-a vacantat la grupa mare, 

pâna în 12.06.2020 sau până la organizarea concursului pe post. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 12 din 27.04.2020 

  

 

 

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

de 27.04.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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. Prelungirea contractului individual de muncă al doamnei contabil, Vreme Maria, contract care 

expiră pe data de 30.04.2020. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente Prelungirea contractului individual 

de muncă al doamnei contabil, Vreme Maria, contract care expiră pe data de 30.04.2020.. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 13 din 18.05.2020 

  

 

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

de 18.05.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 Comisiei privind reînscrierea/înscrierea copiilor în grădiniță, în anul școlar 2020-2021 

2.    Aprobarea criteriilor specifice privind înscrierea copiilor în grădiniță. 

3.    Aprobarea orarului privind depunerea dosarelor de înscriere a copiilor la grădiniță. 

4.  Aprobarea PO privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV2 în 

grădiniță 

5.  Aprobarea Comisiei privind selecția ofertelor pentru realizarea reparațiilor curente și montarea 

centralei termice pentru 2020 și Comisia de recepție la finalul lucrărilor. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia privind 

reînscrierea/înscrierea copiilor în grădiniță, în anul școlar 2020-2021:Manea Delia, Răuță Andreea Maria, 

Ursu Cornelia, Barbu Luminița și Sabău Simona. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) criteriile specifice privind 

înscrierea copiilor în grădiniță  

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) orarul privind depunerea 

dosarelor de înscriere a copiilor la grădiniță. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) PO privind măsurile de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV2 în grădiniță. 

Art. 5 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Raportul privind starea si 

calitatea educatiei – semestrul I 2019-2020 

Art. 6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia privind selecția 

ofertelor pentru realizarea reparațiilor curente și montarea centralei termice pentru 2020 și Comisia de 

recepție la finalul lucrărilor. 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 14 din 26.05.2020 

  

 

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

de 26.05.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 partiale pe anul școlar 2019-2020, pentru Stan Nicoleta, Lupu Giorgiana 

Ramona, Lozovei Ioana Melania și Tatu  Emilia Maria 

 

2.  Analizarea și aprobarea cererilor cadrelor didactice privind modificarea contractului individual de 

muncă pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de viabilitate a postului. 

3.    Aprobarea fișei de autoevaluare a cadrelor didactice. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente calificativului parțial ,,Foarte 

bine”,pe anul școlar 2019-2020, pentru dna Stan Nicoleta, Lupu Giorgiana Ramona,Lozovei Ioana 

Melania și Tatu  Emilia Maria. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) cererile cadrelor didactice 

privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de 

viabilitate a postului: Stan Nicoleta și Lupu Giorgiana Ramona. 

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) fișa de autoevaluare a 

cadrelor didactice pe anul școlar 2019-2020. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 15 din 30.06.2020 

  

 

 

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

de 30.06.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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. Aprobare distrugere alimente cu termen de valabilitate expirat. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente procesul verbal de distrugere privind 

produsele perisabile expirate. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr.16 din 9.07.2020 

  

 

 

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

de 9.07.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ 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, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ 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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 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 modificării CIM din CIM pe durata de viabilitate post în CIM pe durată nedeterminată – 

Barbu Luminița 

2. Aprobarea procedurii privind acordarea voucherelor de vacanță. 

3. Alegerea firmei de la care se vor achiziționa voucherele de vacanță. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente ca CIM al dnei Barbu Luminița să se 

modifice din CIM pe dutata de viabilitate a postului, în CIM pe perioadă nedeterminată. 

Art.2 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor procedura privind acordarea voucherelor de 

vacanță pe anul 2020. 

Art.3 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor ca firma de la care se achiziționează 

voucherele de vacanță să fie Sodexo. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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