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HOTĂRÂREA  

NR. 4/27.03.2019 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în 
ședință, în data de 27.03.2019, 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; 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 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;  

 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1  Aprobă oferta disciplinelor opţionale, pentru anul şcolar 2019– 2020. 
Art.2 Avizează lucrările de igienizare/reparaţii/modernizare (lambriu, gresie, vopsire – lavabilă, 
diluant – 55 cutiiX14 LEI), ce se vor efectua în anul 2019.   
Art.3 Aprobă transferul preşcolarului Constantinescu Radu la Grădiniţa P.P. ,,Voiniceii” Craiova. 
Art.4 Aprobă calificativele parțiale (pe perioada septembrie 2018 – martie 2019) pentru d-ra Aninoiu 
Alexandra, Constantinescu Alexandra și Căvăloiu Cristina Ileana, și anume Foarte bine. 
Art.5 Aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, 
în baza solicitărilor depuse de acestea, pentru luna martie: Fugaciu Mihaela, Pîrvan Roxana Simona, 
Mercurean Ioana Otilia, Hodineți Mihaela, Scrieciu Loredana, Sîrbu-Gușe Creola, Constantinescu 
Alexandra Nicoleta. 
Art.6 Aprobă modificările și completările aduse contractului educațional pentru anul școlar 2019-
2020. 
Art.7 Aprobă cererea doamnei Cornescu Alina Oana privind suplinirea în regim de plata cu ora, pe 
perioada concediului de risc maternal al doamnei Fiștigoi Raluca Alexandra. 
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