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HOTĂRÂREA  
 

NR. 8/06.10.2020 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în ședință, în data de 06.10.2020, având în vedere Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar, 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 intern al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai 
Eminescu” Tg-Jiu, Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu; 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; conform prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare și Contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat 
la nivelul unităţii, înregistrat sub nr. 16160/11.11.2019 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Gorj; Legea nr.153//2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice; 

 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1 Aprobă Raportul privind starea și calitatea învățământului din anul şcolar 2019-2020. 
Art.2 Validează Raportului Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din anul şcolar 2019-2020.. 
Art.3 Aprobă Planul de organizare și desfășurare a exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situații de urgență.  
Art.4 Aprobă Cartea de identitate a unității de învățământ. 
Art.5 Aprobă Fișei obiectiv PSI. 

Art.6 Aprobă Planul managerial al directorului. 
Art.7 Aprobă Planul local comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor și a personalului didactic și prevenirea 
delicvenței juvenile în incintă și în zonele adiacente grădiniței. 
Art.8  Aprobă Planului de măsuri al grădiniţei pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a tuturor categoriilor de salariaţi care îşi 
desfăşoară activitatea în grădiniţă. 
Art.9 Aprobă Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență în perioada sezonului rece. 
Art.10 Aprobă proiectele şi parteneriatele educaţionale ce se vor organiza și desfășura în anul şcolar 2020–2021. 
Art.11 Aprobă auxiliarele didactice care pentru anul şcolar 2020-2021 se vor achiziționa de la Editura DIANA. 
Art.12 Aprobă Graficul de monitorizare și control al directorului. 
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Art.13 Aprobă Planul de încadrare pentru anul şcolar 2020-2021 și  normele pentru anul şcolar 2020-2021. 
Art.14 Aprobă planurile manageriale și operaționale ale comisiilor și compartimentelor grădiniței pentru anul şcolar 2020-2021, a planurilor de acțiune, 
planul de îmbunătățire a calității educației, planul managerial al Comisiei SSMSU, planul managerial al Comisiei SIIIR. 
Art.15 Aprobă Strategia de evaluare a calității pentru perioada 2020-2024. 
Art.16 Aprobă Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 
Art.17 Aprobă Planul de acțiune privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile. 
Art.18 Aprobă măsuri de optimizare legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de învățământ: achiziționarea de 
laptopuri și camere web pentru desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, publicarea de către cadrele 
didactice a scrisori pentru părinți, electronic, pe grupurile pe Whatsapp și Facebook), iar în cazul prezenței fizice a tuturor preșcolarilor, afișarea acesteia la 
avizierul grupei. 
Art.19  Aprobă situațiile statistice privind analiza evaluării inițiale – preşcolarilor. 

Art.20 Aprobă Raportul privind managementul financiar execuției bugetare  

Art.21 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de lucru. 
Art.22 Aprobă Statul de funcţii pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 
Art.23  Aprobă perioada derulării activităților specifice Programului național ,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’, 20-28 mai 2020. 
Art.24 Aprobă instrumentele și criteriile de evaluare a activităţilor derulate în cadrul programului ,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!’’. 
Art.25 Aprobă constituirea Comisiei pentru monitorizarea și evaluarea Programului activităţilor desfăşurate în săptămâna ,,Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun !’’ , în următoarea componenţă: 
1. 1. Prof. Ana-Maria Bîzdoacă – director 
2. 2. Prof. Lidia Simona Dumitru – coordonator al Comisiei de programe și proiecte educative 
3. 3. Prof. Maria Augustina Jurebie – responsabil al Comisiei pentru curriculum  
4. 4. Prof. Marinela Chebeși – coordonator C.E.A.C. 
5. 5. Prof. Milcu Oana – reprezentant părinți  
Art.26 Aprobă planificarea anuală a concediilor de odihnă al personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru anul școlar 2020-2021, respectiv 
anul 2021. 
Art.27  Aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice debutante: Negru, Răduțoiu, Vîjaică-Predescu. 

Art.28 Aprobă decontarea, lunar, a cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, în baza solicitărilor depuse de 
acestea: Mercurean, Constantinescu, Tudorin, Hodineți, Sîrbu-Gușe, Stoichin. 
Art.29 Aprobă Programul de dotări, investiții și reparații pentru anul școlar 2020-2021. 
Art.30 Aprobă Oferta educațională. 
Art.31 Aprobă Strategia de marketing. 
Art.32 Aprobă Strategia de realizare a planului managerial al directorului. 
Art.33 Aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. 
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Art.34 Programului de implementarea a sistemului de control intern managerial. 
Art.35 Aprobă Programului de control managerial. 
Art.36 Aprobă Planului de prevenire și protecție SSM. 

Art.37 Aprobă, pentru Planului de muncă zilnic și săptămânal al directorului. 
Art.38 Aprobă referatul de necesitate privind achiziționarea materialelor/obiectelor  necesare  prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a preșcolarilor, 
personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic, pentru implementarea măsurilor speciale de protecție igienico-sanitare impuse de 
autoritățile în drept conform Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020: antiseptic pe 
bază de alcool, dezinfectanți avizați pentru suprafețe (ex. bănci, catedră, podele, pervazuri, clanțe, întrerupătoare, echipamentele de joacă din 
curte, jucării), materiale de protecție pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, personalul care va supraveghea 
un copil depistat bolnav în timpul orelor de curs: măști faciale de protecție de dimensiuni adecvate, mănuși, halate, bonete etc., echipamente 
de protecție  etc. 
Art.39 Aprobă Propunerea de casare a kit-ului privind panourile solare, acestea nefiind funcționale. 

Art.40 Avizează transferul preșcolarilor Voinea, Peia, Etegan, Olaru, Tudor. 

Art.41 Aprobă transferul preșcolarului Dondera  Andrei. 
Art.42 Aprobă sancționarea doamnei Cojocaru Maria Elena pentru nerespectarea prevederilor Contractului educațional, șinanume art. 4 pct. 2 lit. r, w, ii, 
rr, yy, cu avertisment. 
Art.43 Avizează Procedură operaţională privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Art.44 Aprobă propunerea adresată ISJ Gorj privind organizarea concursului de ocupare a unui post de îngrijitor , pe perioadă nedeterminată. 
Art.45 Aprobă Planificarea asistențelor la activități și Planificarea verificării portofoliilor cadrelor didactice. 
Art.46 Aprobă Graficul de monitorizare și control al administratorului de patrimoniu. 
Art.47 Aprobă înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II a cadrelor didactice: Aninoiu, Constantinescu, Fugaciu, Hodineți. 
 

 
 
 

Președinte C.A. 
Director, 

Prof. Ana-Maria Bîzdoacă 
 


