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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 6.09.2021 

 

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

extraordinară din data de 6.09.2021, 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 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  

prin O.M.E.C.  nr.5447/31.08.2020, publicat în M.O. nr.827/9.09.2020 

➢ 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 pe anul școlar 2020-

2021. 

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

3. Aprobarea repartizării cadrelor didactice la grupă și stabilirea turelor, schemele orare. 

4. Aprobarea  responsabilul ,,Corn și lapte” și coordonator structură 

5. Aprobarea persoanei desemnate pentru drept de primă semnătura. 

6. Aprobarea  fișei postului pentru întregul personal al grădiniței 

7. Constituirea Comisiei privind elaborarea si actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al 

Grădiniței cu program prelungit nr.8 Brasov  și Regulamentului de funcționare, pentru anul scolar 

2021 – 2022 

8. Aprobarea organigramei 

9. Demararea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație- alegerea prin vot secret a 

membrilor CA din rândul cadrelor didactice 

 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), după analizarea 

dosarelor, calificativul ,,Foarte Bine” pentru întregul personal didactic și auxiliar  în anul școlar 2020-

2021. 

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

operaționale privind organizarea activității în grădiniță în actualul context epidemiologic și planul de 

măsuri. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi listele cu copiii admiși și repartizarea pe grupe.  
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Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea cadrelor didactice la grupe și aprobarea 

orarului de lucru (schemei orare). 

 

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente responsabilul cu programul ,,Corn 

și lapte” – prof.înv.preșc. Sabău Simona Zîna 

Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente coordonatorul de structură 

GPN12A – prof.înv.preșc. Sabău Simona Zîna 

Art. 7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente persoana desemnată cu drept de 

primă semnătură (Stoica Adelina, membru CA). 

Art. 8 Se hoărăște cu unanimitate de voturi aprobarea  fișei postului pentru întregul personal al 

 grădiniței 

Art. 9 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7)  Comisia privind elaborarea si  

actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al Grădiniței cu program prelungit nr.8 Brasov  și 

Regulamentului de funcționare, pentru anul scolar 2021 – 2022 

   Art. 10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7)  Comisia de concurs pentru 

concursul pentru postul de îngrijitoare (Manea D, Szasz E, Ursu C) și Comisia de contestații (Stoica 

Adelina, Vreme M, Barbu L). 

Art. 11  Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți transferul copiilor de la o unitate la 

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

anul școalar 2021-2022.  

 

 

 

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 20.09.2021 

 

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

extraordinară din data de 20.09.2021, 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 și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun ME nr.5196/3.09.2021 și MS nr.1756/3.09.2021 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

Având în vedere: 

1. Aprobarea suspendării cursurilor la grupa mică ,,Fluturașii” ca urmare a apariției unui caz de 

infectare cu virusul SARS-COV-2 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

1. Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7), suspendarea 

cursurilor la grupa mică ,,Fluturașii” ca urmare a cazului de infectare cu virusul SARS-COV-

2 a unui copil. Suspendarea se face pentru 14 zile, cu posibilitatea reluării cu prezență fizică a 

cursurilor în urma testării în a 8-a zi de la depistarea cazului pozotiv. 

 

. 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 3 din 21.09.2021 

 

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

de 21.09.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Apobarea Regulamentului de ordine interioară și a Regulamentului de funcționare al grădiniței. 

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

Discutarea Metodologiei CA aprobată prin OME nr.5154/30.09.2021 

3. Aprobarea Planului managerial și Planului operațional 2021-2022. 

4. Aprobarea componenței și atribuțiilor comisiilor din grădiniță în 2021-2022. 

5. Aprobarea machete încadrărilor personalului 2021-2022 și statului de personal. 

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

2020-2021. 

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

evaluare internă a calității. 

8. Aprobarea graficului unic de monitorizare și control 2021-2022. 

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

10. Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și personal auxiliar. 

11. Prelungirea CIM pe perioadă determinată (0,5 normă) pentru dna Munteanu Maria, îngrijitoare la 

Grădinița cu program normal nr.12A Brașov. 

12. Aprobarea organizării concursului de ocupare a postului de educatoare prin asociere temporară la 

nivel local cu alte unități școlare. 

13. Mărirea contribuției pentru masa copiilor la suma de 13 lei. 

14. Probleme diverse. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) Regulamentul de ordine 

interioară și a Regulamentul de funcționare al grădiniței 2021-2022. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) tematica C.A și 

responsabilitățile membrilor. 

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

 atribuțiilor comisiilor din grădiniță în 2021-2022. 



           

                                             MINISTERUL EDUCAȚIEI  
                                                                                                                                       
GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.8 BRAŞOV    

                   Str. Alexandru I. Cuza, nr. 10, Tel|Fax: 0268413397, CUI 29368443 

             gradinita_nr.8_bv@yahoo.com, Website:www.gradinitapp8brasov.ro                                                                                                                                                 

 

 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) Planului managerial și 

Planului operațional 2021-2022 

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

care funcționează în grădiniță an școlar 2021-2022. 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) machete încadrărilor 

personalului 2021-2022 și statului de personal. 

Art.7 Se validează Raportului general privind starea și calitatea învățământului din grădiniță în 

2020-2021. 

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 a persoanelor prezente (6 din 7) graficul unic de 

monitorizare și control 2021-2022. 

Art.11 Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea materialelor auxiliare (caiete speciale) la 

grupă  

Art.12 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta pentru Szasz Elena și 

Sabareze Mihaela Alexandra.. 

Art.13 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) prelungirea CIM pe 

perioadă determinată (0,5 normă), pentru un an,  pentru dna Munteanu Maria, îngrijitoare la Grădinița cu 

pn nr.12A Brașov 

 

Art.14 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) organizarea 

concursului de ocupare a postului de educatoare prin asociere temporară la nivel loca cu alte unități 

școlare 

Art. 15 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) mărirea contribuției pentru 

masa copiilor la suma de 13 lei. 

 

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 21.09.2021 

 

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

de 21.09.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea organizării concursului de ocupare a postului de educatoare prin asociere temporară 

la nivel local cu alte unități școlare. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente organizarea concursului de 

ocupare a postului de educatoare prin asociere temporară la nivel local cu alte unități școlare pe durata 

desfășurării concursului. 

 

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 30.09.2021 

  

 

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

de 30.09.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

 

  Având în vedere: 

 

1. Validarea rezultatelor concursului pe postul de îngrijitoare și aprobarea angajării pe post 

2. Aprobarea CDS la nivelul unității. 

3. Aprobarea planurilor manageriale  ale Comisiei  de curiculum, comisiei privind conbaterea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminarea în mediul școlar, proiecte și programe. 

4.        Aprobarea graficului de concedii de odihnă pentru personalul didactic an școlar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) angajarea pe post a 

doamnei Seciu Nicoleta. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente(5 din 7) planurile manageriale  

ale Comisiei  de curiculum, comisiei privind conbaterea violenței, a faptelor de corupție și discriminarea 

în mediul școlar, proiecte și programe. 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) CDȘ la decizia unității. 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) graficul privind 

programarea concediilor de odihnă ale personalului didactic pe anul școlar 2021-2022. 

 

 

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 12.10.2021 

  

 

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

de 12.10.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun ME nr.5196/3.09.2021 și MS nr.1756/3.09.2021 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

 

Având în vedere: 

1. Aprobarea suspendării cursurilor la grupa mijlocie ,,Prieteniei” ca urmare a apariției unui caz 

de infectare cu virusul SARS-COV-2 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), suspendarea 

cursurilor la grupa mijlocie ,,Prieteniei” ca urmare a cazului de infectare cu virusul SARS-COV-2 

a unui copil. Suspendarea se face pentru 14 zile, cu posibilitatea reluării cu prezență fizică a 

cursurilor în urma testării în a 8-a zi de la depistarea cazului pozotiv. 

 

. 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 6 din 27.10.2021 

 

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

de 27.10.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 
 

1. Aprobarea procedurii privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație. 

2. Aprobarea Comisie de evaluare a calității și a responsabilului CEAC. 

3. Aprobarea planului operațional al CEAC și Regulamentului CEAC 

4. Aprobarea prelungirii Contractului individual de muncă al dnei administrator financiar 

(contabil), Vreme Maria  

5. Aprobarea participării la cursuri de perfecționare pentru întregul personal personalul  

6. Aprobă tipurile de activități extrașcolare care se organizează în grădiniță 

7. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 

8. Probleme curente 

Emite următoarea  

HOTĂRÂRE 

 

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

organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație  

Art. 2.  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente Comisie de evaluare a calității și a 

responsabilului CEAC.(anexa 2) 

      Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) planul operațional al CEAC 

și Regulamentul CEAC        

      Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) prelungirea Contractului 

individual de muncă al dnei administrator financiar (contabil), Vreme Maria pe o perioadă determinată de 

3 ani. 

      Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) participărea la cursuri de 

perfecționare pentru întregul personal personalul 

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

extrașcolare care se organizează în grădiniță (anexa 3) 
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Art.7 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta pentru Szasz Elena și 

Sabareze Mihaela Alexandra 

 

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 5.11.2021 

  

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

de 5.11.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății din 5.11.2021, pentru  

modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 cu privire la aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Având în vedere: 

1. Aprobarea desfășurării cursurilor online începând cu data de 8.11.2021, deoarece rata de 

vaccinare nu este de minim 60%  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) desfășurării cursurilor 

online începând cu data de 8.11.2021 

 

 

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 12.11.2021 

  

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

de 12.11.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății din 5.11.2021, pentru  

modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 cu privire la aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Având în vedere: 

2. Aprobarea desfășurării cursurilor cu prezență fizică începând cu data de 15.11.2021, deoarece 

rata de vaccinare  este de  62,50 % la nivelul grădiniței. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) desfășurării cursurilor 

cu prezență fizică începând cu data de 15.11.2021. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

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

 

 

 

 

 

 

 



           

                                             MINISTERUL EDUCAȚIEI  
                                                                                                                                       
GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.8 BRAŞOV    

                   Str. Alexandru I. Cuza, nr. 10, Tel|Fax: 0268413397, CUI 29368443 

             gradinita_nr.8_bv@yahoo.com, Website:www.gradinitapp8brasov.ro                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 9 din 19.11.2021 

  

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

de 19.11.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății din 5.11.2021, pentru  

modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 cu privire la aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Având în vedere: 

3. Aprobarea desfășurării cursurilor cu prezență fizică începând cu data de 22.11.2021, deoarece 

rata de vaccinare  este de  62,50 % la nivelul grădiniței , 61,9 % la nivelul Grădiniței cu pp 

nr.8 Brașov și 66,6% la nivelul Grădiniței cu pn nr.12A Brașov. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) desfășurării cursurilor 

cu prezență fizică începând cu data de 22.11.2021. 

 

 

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 2.12.2021 

  

 

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

de 2.12.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

 

  Având în vedere: 

 

1. Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparații și igienizare a spațiilor 

de învățământ 

2. Aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2022 – 2023 

3. Aprobarea procedurilor  CEAC elaborate la nivelul grădiniței. 

4. Aprobarea modalității de desfășurare a serbărilor de Crăciun și a procedurii privind achiziționarea 

cadourilor pentru copii (Moș Nicolae și Moș Crăciun) 

5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. 

6. Probleme curente 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) plan de măsuri privind 

lucrările de reparații și igienizare a spațiilor de învățământ 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) proiectul planului de 

scolarizare pentru anul scolar 2022 – 2023 

 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) procedurilor  CEAC 

elaborate la nivelul grădiniței. 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) modalității de 

desfășurare a serbărilor de Crăciun și a procedurii privind achiziționarea cadourilor pentru copii (Moș 

Nicolae și Moș Crăciun) 
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Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor 

cu naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra  

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

administrarea testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă. 

 

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. 11 din 21.12.2021 

  

 

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

de 21.12.2021, în conformitate cu prevederile: 

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

➢ OME nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr.887/15.09.2021 

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

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

1. Aprobarea concediilor de odihnă ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 

2022. 

2. Aprobarea transferurilor prescolarilor începând cu semestrul II. 

3. Organizarea activității pe perioada vacanței de iarnă. 

4. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 

5. Probleme diverse. 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) concediile de odihnă ale 

personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2022. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) transferurilor 

prescolarilor începând cu semestrul II (Cantea Robert, Cantea Mario și Șeicaru) 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) organizarea activității 

pe perioada vacanței de iarnă: 23.12.2021 este zi normal de grădiniță, deschiderea grădiniței în perioada 

3-7 ianuarie 2021. 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor 

cu naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

Director,        Secretar, 

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

 


