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HOTĂRÂREA  

NR. 3/20.02.2019 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în 
ședință, în data de 20.02.2019, 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; 

 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1  Nu aprobă Cererea nr. 293/20.02.2019 prin care se solicită transferul preșcolarului 
Boncu Ana-Mihaela de la Grădinița P.P. NR. 3 Petroșani, începând cu data de 01.03.2019, 
întrucât conform art. 148 – 150 din OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
cu modificările și completările, nu avem locuri disponibile la grupa mijlocie, în acest an școlar, 
grupele funcționând cu aprobarea ISJ Gorj, peste limita efectivelor maxime de preșcolari, și 
anume 2 grupe cu câte 28 de preșcolari, 1 grupă cu 29 de preșcolari și 1 grupă cu 30 de 
preșcolari. 
Art.2 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.   
Art.3 Aprobă transferul preşcolarului Drumen Ioana Cristina la Grădiniţa P.P. ,,Constantin 
Brâncuşi” Tg-Jiu. 
 
 
 
 
  

Președinte C.A. 
Director, 

Prof. Ana-Maria Bîzdoacă 
 


