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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 11.01.2022 

  

 

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

de 11.01.2022, 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 Proiectului de buget finanţat din venituri proprii, aferent anului 2022. 

2. Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2021-

avizarea execuției bugetare 

3. Aprobarea angajare pe perioadă determinată (plata cu ora) dra Anton Claudia. 

4. Probleme diverse. 

HOTĂRÂRE 

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

finanţat din venituri proprii, aferent anului 2022. 

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

determinată (plata cu ora) dra Anton Claudia  

Art. 3. Se avizează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Raportul privind 

modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2021-avizarea execuției bugetare 

 

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. 2 din 14.01.2022 

  

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

de 14.01.2022, 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 și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul MS nr.82/13.01.2022 și ME nr.3030/14.01.2022  privind modificarea Ordinului 

comun nr.5338/2015/2021  

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea desfășurării cursurilor cu prezență fizică începând cu data de 17.01.2022 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

didactice cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor grădiniței începând cu data de 17.01.2022. 

 

 

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. 3 din 31.01.2022 

  

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

de 31.01.2022, 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 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 programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2022 

2. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru anul 2021. 

3. Aprobarea componenței Comisiei de mobilitate constituită la nivelul grădiniței. 
4. Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I 

5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

SCIM pe anul 2022. 

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

personalul nedidactic pentru anul 2021. 

Art.3 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Comisia de mobilitate la 

nivelul grădiniței în anul școlar 2021-2022 având în componență: Prof. Ursu Cornelia, Răuță Andreea 

Maria, Barbu Luminița. 

Art. 4 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Raportului privind starea 

si calitatea educatiei – semestrul I an școlar 2021-2022. 

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 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Răuță Andreea 
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HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 4.02.2022 

  

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

de 4.02.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea machetei încadrărilor – proiect 2022-2023. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Macheta încadrărilor – 

proiect pe anul școlar 2022-2023. 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia      Prof.înv.presc.Răuță Andreea Maria 
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HOTĂRÂREA 

nr. 5 din 17.02.2022 

  

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

de 17.02.2022, 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 

➢ Hotărârea nr.204/14.02.2022 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

 costului standard per preșcolar și stabilirea finanțîrii de bază a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat 

➢ 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 pe anul 2022. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi Proiectul de buget  pe anul  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. 6 din 17.03.2022 

  

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

de 17.03.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Acordul de pretransfer consimțit între unități pentru dra Săvescu Alexandra Cristina 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) acordul consimțit între unități 

pentru Săvescu Alexandra Cristina. 

 

 

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 31.03.2022 

  

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

de 31.03.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Validarea listei finale a cadrelor didactice care solicită pretransferul consimțit între unități pentru 

postul vacant de la Grădinița cu program normal nr.12A Brașov. 

2. Aprobarea transferului preșcolarilor Cantea Mario și Cantrea Robert. 

3. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) acordul consimțit între unități și 

emiterea acordului/dezacordului de principiu pentru ocuparea postului vacant de la Grădinița cu program 

normal nr.12A Brașov. 

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

prescolarilor începând cu data de 1.04.2022 (Cantea Robert, Cantea Mario). 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 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 
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HOTĂRÂREA 

nr. 8 din 15.04.2022 

  

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

de 15.04.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

➢ 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 parțiale pentru personalul didactic de predare pe anul școlar 2021-2022 

2. Aprobarea solicitării privind prelungirea CIM în anul școlar 2022-2023 pentru Iancu Anamaria 

Valentina și Sasu Ana-Maria. 

3. Aprobarea comisiei privind alegerea ofertelor firmelor pentu realizarea reparațiilor curente și a 

comisiei de recepție a lucrărilor 

4. Aprobarea procedurii pentu acordarea voucherelor de vacanță și stabilirea firmei de achiziționare a 

voucherelor de vacanță. 

5. Aprobarea concediilor de odihnă pe perioada vacanței de primăvară și rechemarea cadrelor 

didactice din concediu. 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (5 din 7) calificativele parțiale pentru personalul 

didactic de predare pe anul școlar 2021-2022 (Sabău Simona Zăna, Sasu Ana-Maria, Iancu Anamaria 

Valentina, Ceaușel Ionela Mălina) 

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

ofertelor firmelor pentu realizarea reparațiilor curente având în componență: Manea Delia, Szasz Elena, 

Barbu Luminița 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) comisia privind recepție a 

lucrărilor, reparațiilor curente având în componență: Manea Delia, Szasz Elena, Stoica Adelina și Costea 

Angela. 

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

voucherelor de vacanță și stabilirea firmei de achiziționare a voucherelor de vacanță 

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

perioada vacanței de primăvară și rechemarea cadrelor didactice din concediu. 

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 12.05.2022 

  

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

de 12.05.2022, 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 

➢ Adresa 28074/4.05.2022 privind reînscrierea/înscrierea copiilor în grădiniță pentru anul 

școlar 2022-2023. 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 Având în vedere: 

1. Aprobarea Comisie privind reînscrierea/înscrierea copiilor în grădiniță 

2. Aprobarea  programului de depunere a dosarelor pentru reînscrieri/înscrieri. 

3. Stabilirea criteriilor specifice de departajare și procedura de înscrieri. 

4. Aprobarea listelor privind casările de obiecte de inventar pentru ambele grădinițe. 

5. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar 

6. Aprobarea achiziționării de obiecte de inventar necesare desfășurării activităților curente. 

7. Aprobarea Raportului de evaluare a ofertelor pentru realizarea reparațiilor curente și alegerea 

firmei. 

8. Aprobarea modalității de primire-preluare copii de la grădiniță și organizarea finalului de an 

școlar. 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) Comisia privind reînscrierea/înscrierea 

copiilor în grădiniță(Manea Delia, Răuță Andreea și Barbu Luminița). 

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

dosarelor pentru reînscrieri/înscrieri. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) criteriul specific de departajare 

și procedura de înscrieri..  

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

obiecte de inventar pentru ambele grădinițe. 

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

naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra. 

Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) lista de achiziționare de obiecte 

de inventar necesare desfășurării activităților curente. 
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Art.7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7ca firma Dalyos Fly SRL să 

realizeze reparațiile curente. 

Art.8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) modalitățile de primire-preluare 

copii de la grădiniță și organizarea finalului de an școlar. 

 

 

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 10.06.2022 

  

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

de 10.06.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

➢ 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 pe perioada vacanței vara și rechemarea cadrelor didactice 

din concediu. 

HOTĂRÂRE 

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

perioada vacanței de vara și rechemarea cadrelor didactice din concediu. 

 

 

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 25.08.2022 

  

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

de 25.08.2022, 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 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

  

Având în vedere: 

1. Aprobarea modificarea, suspendarea, încetarea și încheierea contractelor de muncă ale 

personalului didactic de predare. 

2. Aprobarea încheirii Contractului individual de muncă pe perioadă determinată (4 luni) 

(cumul) al dnei bucătar Hlipcă Victoria. 

3. Alegerea firmei de catering pentru asigurarea mesei copiilor. 

4. Aprobarea comisiei privind reactualizarea Regulamentului de funcționare al grădininiței 

și regulamentului de ordine interioară. 

5. Probleme organizatorice privind începerea noului an școlar. 

 

HOTĂRÂRE 

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

încetarea și încheierea contractelor de muncă ale personalului didactic de predare  

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

individual de muncă pe perioadă determinată (4 luni) (cumul) al dnei bucătar Hlipcă Victoria 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7)  Alegerea firmei de catering 

pentru asigurarea mesei copiilor – firma Bellman Brașov 

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

reactualizarea Regulamentului de funcționare al grădininiței și regulamentului de ordine interioară: Manea 

Delia, Răuță Andreea Maria, Szasz Elena, Vreme Maria, Sabău Simona Zîna. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

Director,        Secretar, 

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

nr. 12 din 2.09.2022 

  

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

de 2.09.2022, 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 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

➢ O.M.E. nr. 5578/12.11.2021 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

  Având în vedere: 

 

1. Transformarea postului de muncitor în post de bucătar începând cu data de 1.09.2022 

2. Angajarea dnei Hlipcă Victoria pe postul de bucătar, începând cu data de 5.09.2022, cu contract de 

muncă pe perioadă determinată până la organizarea concursului. 

3. Aprobarea listelor cu copiii admiși și repartizați pe grupe de vârstă. 

4. Aprobarea repartizării cadrelor didactice la grupă și stabilirea turelor. 

5. Aprobarea transferurilor copiilor. 

6. Aprobarea responsabilului ,,Corn și lapte” și coordonator structură. 

7. Aprobarea persoanei desemnate cu drept de primă semnătură. 

8. Demararea procedurii de constituire a noului CA. 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

muncitor în post de bucătar începând cu data de 1.09.2022 

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

individual de muncă pe perioadă determinată (4 luni) (cumul) al dnei bucătar Hlipcă Victoria 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) listele cu copiii admiși și 

repartiția pe grupe de vârstă. 

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

didactice la grupă și stabilirea turelor. 

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) responsabilului ,,Corn și 

lapte” și coordonator structură în persoana dnei Sabău Simona Zîna. 

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

drept de primă semnătură în persoana dnei Stoica Adelina. 

Art.7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) transferal copiilor: Precup 

Ioachim, Budău Cezar, Șandor Alessia, Tătar Elias. 

 

Director,        Secretar, 

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

nr. 13 din 14.09.2022 

  

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

de 14.09.2022, 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 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

➢ 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 2021-

2022. 

2.  Aprobarea  fișei postului pentru întregul personal al grădiniței și fișele de autoevaluare. 

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

Regulamentului de funcționare, pentru anul scolar 2022 – 2023 și contractual educațional 

4. Aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

5. Validarea Raportului general privind starea și calitatea educației în grădiniță în anul școlar 2021-

2022. 

6. Aprobarea comisiilor care își desfășoară activitatea în grădiniță. 

7. Aprobarea comisiilor de concurs pentru postul de bucătar. 

8. Aprobarea Codului de etică. 

9. Aprobarea persoanei care prin delegare preia atribuțiile directorului. 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă 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 2021-

20212 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), fișa postului pentru 

întregul personal al grădiniței și fișele de autoevaluare. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), ROI, ROF și contractul 

educațional.  

 

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

funcții. 

Art. 5 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), Raportul general 

privind starea și calitatea educației în grădiniță în anul școlar 2021-2022. 

 

Art. 6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) comisiile care își 

desfășoară activitatea în grădiniță. (conform anexă) 
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Art.7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), comisiile de concurs 

pentru postul de bucătar. Comisia de concurs pentru concursul pentru postul de îngrijitoare (Manea D, 

Szasz E, Stoica A, secretar Barbu L ) și Comisia de contestații (Ursu C, Vreme M, Stan N, secretar Iancu 

Anamaria). 

 

Art.8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), Codul de etică al 

grădiniței. 

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

atribuțiile directorului în persoana dnei Stoica Adelina. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 14 din 19.09.2022  

 

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

de 19.09.2022, 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 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea machetei încadrărilor și SSIAS pe anul 2022-2023. 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

macheta de încadrare și situația statistică (SSIAS) pe anul școlar 2022-2023 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 15 din 27.09.2022 

  

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

de 27.09.2022, în conformitate cu prevederile: 

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

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

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Ordinea de zi: 

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

consiliul 

2. Aprobarea Planului managerial 2022-2023 și a PDI-ului. 

3. Aprobarea procedurii privind accesul părinților în grădiniță și programului de sosirea/plecarea 

copiilor din grădiniță.  

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

5. Aprobarea Graficului unic de monitorizare și control 2022-2023. 

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

7. Validarea planului de activități extrașcolare și extracurriculare la fiecare grupă 

8. Stabilirea graficului de concedii de odihnă pe anul școlar 2022-2023 

9. Aprobarea desfășurării spectacolelor de teatru în grădiniță. 

10. Aprobarea comisiilor de concurs pentru postul de muncitor (ajutor de bucătar). 

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

12. Aprobarea procedurilor operaționale SCIM și CEAC. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) tematica C.A, graficul de 

desfășurare și responsabilitățile membrilor în consiliu. 

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Planul managerial și PDI pe 

anul școlar 2022-2023. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) procedura privind accesul 

părinților în grădiniță și a programului de sosirea/plecarea copiilor din grădiniță.  

 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) a CDȘ-ului (opționalului 

care intră în norma cadrului didactic) 
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Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Graficul unic de 

monitorizare și control 2022-2023 

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

auxiliare (caiete speciale) la grupă. 

      Art.7 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) planul de activități 

extrașcolare și extracurriculare la fiecare grupă 

Art.8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) graficul de concedii de 

odihnă pe anul școlar 2022-2023 pentru personalul didactic. 

      Art.9 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) desfășurarea spectacolelor 

de teatru în grădiniță. 

        Art.10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), comisiile de concurs 

pentru postul de muncitor (ajutor de bucătar). Comisia de concurs pentru concursul (Manea D, Szasz E, 

Ursu C, secretar Barbu L ) și Comisia de contestații (Stoica A, Vreme M, Stan N, secretar Iancu 

Anamaria). 

       Art.11 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra.. 

        Art.12 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) procedurile operaționale 

actualizate ale SCIM și CEAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

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

nr. 16 din 13.10.2022 

  

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

de 13.10.2022, în conformitate cu prevederile: 

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

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

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Ordinea de zi : 

1. Validarea rezultatelor concursului pe postul de bucătar și aprobarea angajării pe post a dnei 

Chițu Diana Adina 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) angajarea pe perioadă 

nedeterminată, cu perioadă de probă, pe postul de bucătar a dnei Chițu Diana Adina începând cu data de 

17.10.2022.  

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

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

nr. 17 din 21.10.2022 

  

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

de 21.10.2022, în conformitate cu prevederile: 

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

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

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

Ordinea de zi : 

1. Validarea rezultatelor concursului pe postul de ajutor de bucătar și aprobarea angajării pe 

post a dnei Hlipcă Victoria. 

2. Aprobarea planurilor manageriale pentru comisiile cu caracter permanent. 

3. Aprobarea planului de îmbunătățire a CEAC. 

4. Aprobarea planului operational, regulamentului și planului de activități al comisiei CEAC. 

5. Aprobarea planului de dezvoltare profesională și a participării la cursuri pentru întregul 

personal. 

6.  Aprobarea raportului de autoevaluare a activității didactice desfășurate de către doamnele 

Sabareze Mihaela Alexandra și Kalamar Ildiko Imola în vederea înscrierii la gradul didactic II.  

7. Analizarea și aprobarea măsurilor cu privire la încadrarea în bugetul aprobat pentru 

cheltuielile de personal. 

8 Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și personal auxiliar. 

9. Majorarea contribuției pentru masa copiilor la 15lei/zi/copil. 

10. Aprobarea activității cadrelor didactice pe perioada vacanței de toamnă. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) angajarea pe perioadă 

determinată, pe postul de ajutor de bucătar a dnei Hlipcă Victoria.  

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

pentru comisiile cu caracter permanent pe anul școlar 2022-2023. 

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

CEAC. 

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

profesională și a participării la cursuri pentru întregul personal. 

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) planul operational, 

regulamentul și planul de activități al comisiei CEAC pe anul școlar 2022-2023. 
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Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) raportul de autoevaluare a 

activității didactice desfășurate de către doamnele Sabareze Mihaela Alexandra și Kalamar Ildiko Imola în 

vederea înscrierii la gradul didactic II.  

Art.7 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) măsurile cu privire la 

încadrarea în bugetul aprobat pentru cheltuielile de personal. 

Art.8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) majorarea contribuției 

pentru masa copiilor la suma de 15 lei/zi/copil începând cu data de 1.11.2022. 

      Art.9 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra. 

      Art. 10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) reprogramarea concediilor 

de odihnă pentru personalul didactic și organizarea activității pe perioada vacantei de toamnă. 

 

Director,        Secretar, 

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

nr. 18 din 5.12.2022 

  

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

de 5.12.2022, în conformitate cu prevederile: 

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

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

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022. 

➢ 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 2023 – 2024. 

3. Aprobarea Raportului Anual de Evaluare internă (RAEI) pentru anul școlar 2021-2022. 

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

cadourilor pentru copii (Moș Crăciun). 

5. Aprobarea  fișelor de evaluare anuală pentru personalul nedidactic. 

6. Aprobarea modalității de recuperare a zilei de 2 decembrie 2022. 

7. Aprobarea componenței Comisiei pentru repartizarea sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea 

drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masa 

precum și metodologia de acordare a acestor sume conform H.G. nr. 423 din 16.06.2016 și a 

responsabilului de caz servicii psihoeducaționale 

8. Aprobarea Comisie pentru inventarierea patrimoniului. 

9. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. 

10. Aprobarea programarii concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic și auxiliar. 

11. Aprobarea procedurilor operaționale SCIM care au fost actualizate. 

 

HOTĂRÂRE 
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Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) planul 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 2023 – 2024. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Raportul Anual de Evaluare 

internă (RAEI) pentru anul școlar 2021-2022. 

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

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

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) fișele de evaluare anuală 

pentru personalul nedidactic. 

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

zilei de 2 decembrie 2022 pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic. 

Art.7 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) componența Comisiei 

pentru repartizarea sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale special integrați în învățământul de masa precum și metodologia de acordare a acestor sume conform 

H.G. nr. 423 din 16.06.2016 și a responsabilului de caz servicii psihoeducaționale: Manea Delia, Vreme Maria și 

Zăbavă Denisa. 

Art.8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Comisia pentru inventarierea 

patrimoniului: Barbu Luminița, Răuță Andreea, Munteanu Maria și Costea Angela. 

Art.9 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru Szasz Elena și Sabareze Mihaela Alexandra. 

      Art. 10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) programarea concediilor 

de odihnă personalul nedidactic și auxiliar și organizarea activității pe perioada vacantei de iarnă. 

      Art. 11 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) procedurile operaționale 

SCIM care au fost actualizate  

 

 

Director,   

  Secretar, 

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