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HOTĂRÂREA  

NR. 5/10.06.2020 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în ședință, în data de 10.06.2020, 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; art. 50-52 din 
Metodologie (OMEC nr. 5259/12.11.2019); 

 

HOTĂREȘTE 
 
Art.1 Aprobă cererile privind prelungirea CIM în anul școlar 2020-2021 depuse de cadrele didactice Călin Antonela și Stoichin Alexandra și emiterea/refuzul emiterii 
acordurilor de principiu și a recomandărilor privind prelungirea CIM în anul școlar 2020-2021. 
Art.2 Acordă calificativele parțiale FOARTE BINE, aferent anului școlar în curs, cadrelor didactice Călin Antonela și Stoichin Alexandra. 
Art.3 Nu aprobă cererilor de emitere a avizului privind detașarea în interesul învățământului în anul şcolar 2020-2021, începând cu data de 01.09.2020, cadrelor 
didactice Ionescu Tatiana și Petre Gina. 
Art. 4 Validează formațiunile de studiu pentru anul școlar 2020-2021 în baza cererilor de reînscriere, și anume grupele mari și grupele mijlocii, conform raportului 
generat de aplicația SIIIR și constituirea grupelor de preşcolari şi repartizarea pe grupe a cadrelor didactice, conform procesului verbal întocmit de Comisia SIIIR. 
Art. 5 Validează și aprobă Fişa individuale a postului şi Fişa de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic conform Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 
personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin Ordinul nr. 6143/2011, completată și modificată prin Ordinul nr. 4613/2012, Ordinul nr. 3597/2014 şi Ordinul nr. 
4247/2020. 
Art. 6 Aprobă Raportul de monitorizare şi evaluare a calităţii activităţilor organizate în cadrul Programului ,,Şcoala altfel !’’. 
Art. 7 Aprobă cererile concediilor de odihnă pentru vacanţa de vară ale personalului didactic și nedidactic. 
Art. 8  Aprobă măsurile administrativ-gospodăreşti pentru vacanţa de vară: reamenajarea elementelor de joacă din curtea grădiniței, schimbarea ușilor de la magaziilor 
pentru depozitarea materialelor didactice. 
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