
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT                                                                                                         

 ,,PARFUM DE TEI"  CLUJ-NAPOCA                                                                 
Str.Horea nr.23, str.Decebal nr.41, 49-51-structura                    

Loc. Cluj-Napoca , Cod 400174, Jud.Cluj 

Tel.: (+40) 264-530.130 

Fax: (+40) 264-530.130 

Mobil: 004+0786/505.699//0752.650.260 

E-mail: gradinitacuparfumdetei@yahoo.com 

Nr. inr. 724 / 04.09.2017 

 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR.1 / 04. 09. 2017 

 

 

Consiliul de Administratie al Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”,  Cluj-Napoca” reunit în 

şedinţa din data de   04.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 

4619/2014 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., 

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

În baza voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se  aprobă repartizarea cadrelor didactice la grupe (conform anexei 1); 

Art. 2. Se  aprobă Planul Managerial al unității; 

Art. 3. Se aprobă Planul Operațional; 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul Intern; 

Art. 5. Se aprobă ROFUIP; 

Art. 6. Se aprobă Codul de Etică profesională; 

Art. 7. Se aprobă Planul de dezvoltare  managerial unic pe anul școlar 2017– 2018; 

Art. 8. Se aprobă calificativele anuale; 

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica întregului personalului evaluat. 

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul secretariat 

ce va redacta adeverințe cu calificativul/punctajul obținut. 

Art. 11. Prezenta hotărâre se poate contesta la instanța de contencios administrativ, cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.12 Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 04.09.2017. 

 

 

 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înr. 849/ 16.10.2017 

 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

                                                         Nr. 2  din  16. 10. 2017 

 

  privind solicitările de decontare a cheltuielilor de transport 

Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu P.P.”Parfum de Tei”, Cluj Napoca întrunit în şedinţa 

din data de 16. 10. 2017, 

În conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011 actualizată,  

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metologice 

privind  decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, 

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

În baza voturilor exprimate, 

 

     HOTĂRĂŞTE 

Art.l În baza cererilor personalului didactic și didactic auxiliar se aprobă decontarea cheltuielilor 

pentru naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar aferente anului școlar 2017-2018.  

Art.2 Cadrele didactice vor depune lunar documentele justificative conform Hotărârii de Guvern 

nr. 569/15.07.2015.  

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria și compartimentele secretariat și contabilitate.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de  16.10.2017. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înr.850/16.10.2017 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

NR. 3. /  16. 10. 2017 

 

Consiliul de Administratie al Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”,  Cluj-Napoca” reunit în 

şedinţa din data de   16.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 

4619/2014 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., 

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.l. Se aprobă componența și atribuțiile comisiilor de lucru din unitate;  

Art.2. Se aprobă tematica Cosiliului de administrație pentru anul școlar 2017 – 2018; 

Art.3. Se aprobă atribuțiile membrilor Consiliului de   administrație; 

Art.4. Se aprobă proiectele  educaționale școlare; 

Art.5. Se aprobă parteneriatele școlare; 

Art.6. Se aprobă Raportul privind analiza activității instructiv - educative din unitate pe anul 

școlar anterior;  

Art.7. Se aprobă cererile pentru inspecțiile curente și inspecțiile speciale la grade didactice; 

Art.8. Se aprobă cererile de echivalare a studiilor; 

Art.9. Se aprobă Contractul educațional și fișa postului;  

Art.10. Se aprobă Statul de funcții și Planul de încadrare; 

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria și compartimentele secretariat și contabilitate.  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 16.10.2017 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. 923/ 26. 10. 2017 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

NR. 4. /  26. 10. 2017 

 

Consiliul de administratie al Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”,  Cluj-Napoca” reunit în 

şedinţa din data de   26.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 

4619/2014 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., 

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

În baza voturilor exprimate, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se validează raportul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pe anul școlar 

anterior; 

Art.2 Se aprobă Planurile manageriale ale comisiilor din unitate; 

Art.3 Se aprobă programele de formare și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice; 

Art.4 Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă; 

Art.5 Administratorii unităților din subordine (P.J. și S. ) vor întocmi pontajele ținând cont de 

zilele de concediu aprobate fiecărui angajat în parte. 

Art.6 Secretarul unităţii de învăţământ va comunica hotărârea colectivului unității și va elabora 

statele de plată .  

Art.7 Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria. 

Art.8. Prezenta hotărâre se afișează la avizierul Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din data de 

26.10.2017. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. 924 / 26.10.2017 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 5 DIN DATA DE 26.10.2017 

 

privind constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

 

Consiliul de administratie al Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”,  Cluj-Napoca” reunit în 

şedinţa din data de 26.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 

4619/2014 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., 

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

În conformitate cu ORDINUL Nr. 5.133 din 17 octombrie 1997 privind actualizarea 

instrucţiunilor aprobate prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 39/1970 şi a Circularei nr. 

40.045/1974, date în aplicarea Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor 

economici, autorităţilor sau instituţiilor publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 458/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Reținerea de garanții materiale în valoare de un salariul mediu net începând cu  1 

octombrie 2017 administratorilor de patrimoniu: 

 Gorog Ecaterina, 

 Mocan Maria, 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria și compartimentele secretariat și contabilitate.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 26.10.2017. 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înreg.1046/06.12.2017 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 6  DIN DATA DE 6.12.2017 

 

 

privind aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de  6.12.2017., 

 

 în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. l/05.01.2011 actualizată, 

art.96 şi a pevederilor ROFUIP, Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2016-2017, 

 în temeiul O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare 

şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

 În baza voturilor exprimate și consemnate în Procesul-verbal, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.l  Se aprobă Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, astfel: 

 

1) Grădinița cu P.P. ,,Parfum de Tei” P.J. 6 grupe la secția română:2  grupe mici,  2 grupe 

mijlocii, 1 grupă mare, la secția maghiară 1 grupă; 
 

2) Grădinița cu P.P. ,,Parfum de Tei” , Cluj-Napoca - structură.1:  5 grupe la secția română: 1 

grupă mică, 1 grupă mijlocie, 3 grupe mari,  2 grupe combinate la secția maghiară. 
 

, 
Art. 2. Directorul unității de învățământ va preda la ISJCJ Proiectul Planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2018-2019 conform calendarului propus de inspectoratul școlar. 

 

 Art.3 Secretarul unităţii de învăţământ va multiplica şi afişa la avizierul unităţii  Proiectul 

Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 6.12.2017. 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înreg 1049/ 06.12.2017. 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 7  DIN DATA DE 06.12.2017 

 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de 06.12. 2017, 

  În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. l/05.01.2011 CAP. VIII; 

În temeiul O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare 

şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

În baza voturilor exprimate și consemnate în Procesul-verbal, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se avizează Proiectul de buget pentru anul financiar 2018, 

Art.2. Contabilul  unităţii de învăţământ va comunica Primăriei Municipiului Cluj-Napoca 

Proiectului de buget pentru anul financiar 2018, 

Art.3 Se validează Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul 

bugetar 2017; 

Art.4 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă;  

Art.5 Administratorii unităților din subordine (P.J. și S. ) vor întocmi pontajele ținând cont de 

zilele de concediu aprobate fiecărui angajat în parte. 

Art.6 Secretarul unităţii de învăţământ va comunica hotărârea colectivului unității și va elabora 

statele de plată .  

Art.7 Se aprobă fișele/ criteriile de evaluare pentru personalul nedidactic pentru acordarea 

calificativului anual prin consultarea reprezentantului sindical.  

Art.8. Prezenta hotărâre se afișează la avizierul Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-

Napoca. 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 06.12.2017. 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înreg.62/ 26.01.2018 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 8  DIN DATA DE 26.01.2018 

 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de  26.01.2018, 

  În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. l/05.01.2011 CAP. VIII; 

În temeiul O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare 

şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

În baza voturilor exprimate și consemnate în Procesul-verbal, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se validează Raportul de activitate al  departamentului de contabilitate; 

Art.2 Se  acordă calificativele anuale pentru personalul nedidatic; 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica întregului personalului evaluat; 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul secretariat 

ce va redacta adeverințe cu calificativul/punctajul obținut. 

Art.5 Prezenta hotărâre se poate contesta la instanța de contencios administrativ, cu respectarea 

procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de  26.01.2018. 

 

 

 

 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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Nr. înreg.    / 26.02. 2018 

 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 9 DIN DATA DE 26.02.2018 

 

 

Consiliul de administratie al Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”,  Cluj-Napoca” reunit în 

şedinţa din data de 26.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 

4619/2014 precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P.,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014,  

În baza voturilor exprimate: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Validarea Rapoartelor de monitorizare a comisiilor și aprobarea Planului de remediere a 

deficiențelor constatate pe sem. I; 

Art. 2. Validarea Raportului privind starea și calitatea educației – semestrul I; 

Art. 3. Aprobarea înscrierilor pentru gradațiile de merit; 

Art. 4. Aprobarea opționalelor pentru anul școlar 2018 – 2019;  

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al 

Grădiniței cu P.P. ”Parfum de Tei”, Cluj-Napoca condus de director, prof. Căldărușă-Borzași 

Elena-Maria și compartimentul secretariat.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 26.02.2018 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
 

 


