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HOTĂRÂREA  
 

NR. 9/05.11.2020 
 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, întrunit în ședință, în data de 05.11.2020, 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; Hotărârea nr. 46/04.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj 

 

 
HOTĂREȘTE 

 

Art.1 Aprobă programul de funcționare a grădiniței, și anume de luni până vineri între orele 07.00-15.00, programului de lucru a 
personalului didactic, și anume de luni până vineri între orele 08.00-13.00 , didactic auxiliar și nedidactic, și anume de luni până vineri între 
orele 07.00-15.00, pe perioada suspendării cursurilor datorită intrării în scenariul roșu, întrucât s-a depășit rata de incidență de 3 la 1000 
locuitori, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj nr. 46/04.11.2020, program ce va fi pus în aplicare și în cazul 
prelungirii perioadei de suspendare a cursurilor pentru personalul didactic auxiliar ;I nedidactic, iar pentru personalul didactic activitatea se 
va desfășura la domiciliu. 
Art.2 Aprobă utilizarea platformei Kinderpedia pentru desfășurare a activităților și a modului de desfășurare a acestora, și anume 
propunerea de sugestii de activități transmise părinților, pe perioada suspendării cursurilor datorită intrării în scenariul roșu, întrucât s-a 
depășit rata de incidență de 3 la 1000 locuitori, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj nr. 46/04.11.2020, ce 
vor aplicate și în cazul prelungirii perioadei de suspendare a cursurilor. În acest mod vor desfășura practica pedagogică și elevii Colegiului 
Național ,,Spiru Haret”. 



2  

 

Art.3 Aprobă procedura operațională privind colectarea, validarea, păstrarea și arhivarea condicii de prezență/fișe de prezență.  
Art.4 Aprobă modificările aduse Regulamentului intern, prin act adițional. 
Art.5 Aprobă modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a grădiniței, prin act adițional. 
Art.6 Aprobă referatele privind achiziționarea de: efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție,  materiale de curățenie, igienizare și 
dezinfecție, furnituri de birou, pavele, vopsea lavabilă, adeziv, vopsea ulei, diluant, pensule, lămpi, reparații/recondiționări uși, siglă. (în luna 
noiembrie și/sau decembrie, în funcție de bugetul disponibil) 
Art.7 Aprobă fila de antet, stema, ce se vor aplica pe documentele oficiale și sigla grădiniței. 
Art.8  Aprobă cererea doamnei Chebeși Marinela privind plata în regim de plata cu ora pe perioada concediului medical al d-nei Săpun Elena. 
Art.9 Aprobă decontarea, lunar/octombrie, a cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, în baza solicitărilor 
depuse de acestea: Mercurean, Constantinescu, Tudorin, Hodineți, Sîrbu-Gușe, Stoichin. 
Art.10 Aprobă sancționarea doamnelor Pasăre Carmen și Roșață Loredana pentru nerespectarea prevederilor Contractului educațional, și anume art. 4 pct. 
2 lit. g, cu avertisment. 
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