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HOTĂRÂREA  

NR. 2/18.02.2019 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în 
ședință, în data de 18.02.2019, având în vedere Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și 
modificările ulterioare, OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările, în temeiul OM nr. 
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 
din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; în conformitate cu 
Regulamentul de ordine interioară al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, Regulamentul de 
organizare și funcționare al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu;  Contractul colectiv de 
muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţii, înregistrat sub nr. 634/02.10.2017 la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Gorj; Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
5460/2018; art. 62 din Legea nr. 2/2018; Ordinul nr. 3097/2019; în temeiul Hotărârii nr. 569/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat; concediu medical în 
perioada 11-26.02.2019, perioadă ce nu depășește 30 de zile, al domanei Fiștigoi Raluca; Ordinul nr. 6.370/2012 
privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de 
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de 
îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate 
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011; Ordinul nr. 4865/2011 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de 
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de 
îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic; Ordinul nr. 
4.827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul 
didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din  
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe; Ordinul nr. 4.165/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a 
personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora 
a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar; Ordinul nr. 4959/2013 pentru aprobarea 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se 
vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, completat și modificat 
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5238/2015; 

 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1  Validează Raportul de analiză a activităţii desfăşurate pe semestrul I, prezentat de 
către director, dezbătut și aprobat de către consiliul profesoral. 
Art.2 Validează Raportul serviciului financiar privind modul de utilizare a fondurilor 
financiare alocate în anul bugetar  2018. 
Art.3 Aprobă perioada de desfăşurare a recensământului copiilor la grădiniţă, pentru anul 
şcolar 2019 – 2020, în lunile martie-aprilie. 
Art.4 Aprobă informările/rapoartele privind activitatea comisiilor de lucru de la nivelul 
grădiniţei, pe semestrul I. 
Art.5 Validează Proiectul Planului de încadrare cu personal didactic titular pentru anul 
şcolar 2019 -2020, avizat de ISJ Gorj. 
Art.6  Aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 
învățământ, în baza solicitărilor depuse de acestea, pentru luna ianuarie: Fugaciu Mihaela, 
Pîrvan Roxana Simona, Mercurean Ioana Otilia, Hodineți Mihaela, Scrieciu Loredana, Sîrbu-
Gușe Creola, Constantinescu Alexandra Nicoleta. 
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Art.7 Aprobă  informarea privind activitatea administrativ - gospodărească, pe semestrul I. 
Art.8 Aprobă cererea de suplinire în regim de plata cu ora, pe perioada concediului medical 
al doamnei Fiștigoi Raluca Alexandra, pe perioadă determinată, 19-14.03.2019, a doamnei 
Bîzdoacă Ana-Maria, având în vedere procedura operațională 391/12.12.2018, faptul că la 
grupă mijlocie B unde are loc suplinirea se desfășoară practică pedagogică, elevii Colegiul 
Național ,,Spiru Haret” susținând activitățile finale și inexistența solicitărilor din partea 
cadrelor didactice din unitate titulare, calificate, cu cel puțin gradul didactic II (nu au fost 
depuse cereri la secretariatul unității până la această dată). 
Art.9 Nu aprobă a Cererea  nr. 82/16.01.2019 prin care se impune acestui tip de unitate de 
învățământ scoaterea din meniu a anumitor alimente, precum legume și lapte, întrucât meniul 
este adresat unei colectivități de copii, și nu unui copil, individual, unitatea având obligația de 
a asigura respectarea normelor legale în domeniu, și anume, potrivit art. 17 din Ordinul  nr. 
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea 
şi instruirea copiilor şi tinerilor, grădiniţele cu program prelungit vor asigura o alimentaţie 
colectivă; potrivit pct. 2 din Anexa 2 a Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei 
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, alimentaţia sănătoasă pentru copilul mai 
mare de 24 de luni implică respectarea unor principii de bază, şi anume asigurarea unei 
diversităţi alimentare, asigurarea unei proporţionalităţi între grupele şi subgrupele alimentare, 
consumul moderat al unor produse alimentare etc.  
Art.10 Aprobă organizarea și desfășurarea, în luna martie, a  următoarelor activități 
extracurriculare, la solicitarea Comitetului Reprezentativ al Părinților: teatru de păpuși,  Zilele 
grădiniței - Ziua porților deschise, 1 și 8 martie, concursul regional ,,Mărțișorul... în timp și 
spațiu românesc”, avizat MEN.   
 
 
 
 
 

Președinte C.A. 
Director, 
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