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HOTĂRÂREA  

NR. 2/25.02.2020 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în ședință, în data de 25.02.2020, 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; conform 
prevederilor  Contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţii, înregistrat  la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Gorj; 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; Ordinul nr. 6.143/2011 
(*actualizat* - Ordinul nr. 4.613/2012; Ordinul nr. 3.597/2014; Rectificarea nr. 3.597/2014) privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;; 

 

HOTĂREȘTE 
 
Art.1 Aprobă calificativul parțial SATISFĂCĂTOR, cu un punctaj de 61,5 puncte, obţinut pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2019-2020, pe perioada 09.09.2019 
– 01.02.2020, de către doamna Blidea Corina Liliana. 
Art.2 Aprobă externalizarea serviciului de legătorie dosare 2016-2018. 
Art.3 Aprobă transferul preșcolarului Sanda Maria Antonia de la Grădinița P.P. Nr. 1 Tg-Jiu la grupa mică B. 
Art.4 Aprobă cererile doamnelor Lastoviețchi Ileana și Dumitru Lidia Simona privind plata orelor efectuate în regim de plată cu ora, și anume 4 ore/zi, în februarie și 
martie în locul doamnei Blidea Corina. 
Art.5 Aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, în baza solicitărilor depuse de acestea, pentru luna ianuarie: 
Stoichin Alexandra, Pîrvan Roxana, Mercurean Ioana Otilia, Hodineți Mihaela, Sîrbu-Gușe Creola, Constantinescu Alexandra. 
Art.6 Hotărește, în baza art. 4 alin.2 lit. ss, art. 5, art. 12 alin. 2, sancționarea beneficiarilor secundari, Piscureanu, Pîrvulescu, Chinde, cu avertisment privind 
,,suspendarea frecventării cursurilor de către, beneficiarii primari, Piscureanu Ștefan, Pîrvulescu Ștefan, Chinde Carlos, pe o perioadă de 10 zile lucrătoare” pentru 
încălcarea în continuare a prevederilor art. 4 alin. 3, lit. c, d, e și f. Deși s-au luat toate măsurile posibile de către cele două cadre didactice de la grupă, iar beneficiarii 
secundari au fost informați în mod permanent cu privire la aceste aspecte care conduc la perturbarea desfășurării în condiții optime a procesului instructiv- educativ, cu 
consecințe grave asupra educației celorlalți preșcolari din grupă, nu s-a înregistrat niciun progras în comportamentul verbal și nonverbal al preșcolarilor și astfel se încalcă 
prevederile art.2 din contract ,,Scopul contractului constă asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învățământ, prin implicarea şi responsabilizarea 
părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educației”, ceea va conduce, pe cale de consecință la încetarea contractului educațional, conform  art. 13 lit.d. 
Art.7 Hotărește, în baza art. 4 alin. 2 lit. ss, art. 12 alin. 2, sancționarea beneficiarului secundar, Anastasiu Mirabela, cu avertisment privind ,,suspendarea frecventării 
cursurilor de către, beneficiarul primar, Vladu Sebastian pe o perioadă de 10 zile lucrătoare” dacă va încălca în continuare prevederile art. 4 alin. 2, lit. w, ii, rr. 
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