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HOTĂRÂREA  nr. 08/10.11.2022 

 
 

Consiliul de Administraţie  al Grădiniței cu Program Prelungit „Prichindel” Galați, întrunit în ședința din 
data de 10.11.2022 

În conformitate cu: 

•  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
Art. 1 Se aprobă R.A.E.I. pe 2022 – 2023. 
Art. 2 Se aprobă constituirea Comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a 

formării continue, având următoarea componență: 
Preşedinte: 

Prof. Bălan Vica  - directorul unităţii de învăţământ 
Membri: 

Prof. Coman Mădălina Doriana - responsabilul mentorat didactic și formare în carieră 
Prof. Simion Ioana - reprezentant mentorat didactic și formare în carieră 

Art. 3 Se aprobă constituirea Comisiei pentru programe destinate preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale, 
având următoarea componență: 

Responsabil - Prof. Bălan Vica 
Membri:   
- Prof. Dragomir Carmen 

                   - Prof. Dragu Mariana 
                    - Prof. Duțu Adriana – consilier școlar 
    Art.4 Se aprobă moodificarea componenței Comisiei paritare, astfel:  

Responsabil  -  Prof. Bălan Vica - reprezentant Consiliul de Administrație 
Membri: 
- Prof. Bostan Mariana  
- Prof. Bejan Cristina - lider sindical la nivel de unitate - Sindicatul Învățământului Preuniversitar; 
-  Ec. Antohe Gina-Mihaela - reprezentant al personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

   Art.5 Se aprobă referatul, privind organizarea inventarierii anuale, 2022. 
   Art.6 Se aprobă constituirea Comisiei de inventariere a elementelor dee activ și pasiv la nivelul grădiniței, după 
cum urmează: 

Preşedinte – prof. Duda Cristina  
 Membru -    Educ. Lefterache Virginia 
 Membru -    d-na Buliga Iuliana - îngrijitor 
   Art.7 Se aprobă repartizarea minorului GAZAL AISHA, copil cu statut de solicitant de azil (preșcolar audient) 
conform adresei I.S.J. Galați nr. 13470/2.11.2022, la Grădinița cu P.P. „Prichindel”  Galați. 
   Art.8 Se aprobă modificarea sporului de vechime în muncă și în învățământ, cu 15%, pentru d-na Dragomir 
Carmen și a treptei de salarizare 10 – 15 ani, începând cu 01.11.2022. 
    Art.9 Se aprobă modificarea sporului de vechime în muncă cu 10%, pentru doamna îngrijitor Medelean Nicoleta, 
începând cu data de 01.11.2022. 
    Art.10 Se numește doamna administrator financiar ANTOHE GINA - MIHAELA pentru efectuarea operaţiunilor 
de casă din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Prichindel” Galați, în lipsa domnului adminitrator din unitate; 
    Art. 11 Cu ducerea la îndeplinire se desemnează compartimentul  secretariat și contabilitate.  
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