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GRĂDINIȚA “PANDA” 
Str. Aleea Școlii nr.1, Buftea     

  Tel. 021.314.20.94 
www.gradinitapanda.ro 

  

 

 Decizie 

Nr. 2 din 10.09.2021 

privind constituirea Consiliului de Administratie 

Avand în vedere: 

- prevederile art. 94 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

 În temeiul: 

Ordinului nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

 

 

Ca urmare a Deciziei nr. 1 din 01.09.2021, emisa de managerul SC Gradinita cu 

Program Prelungit si Semi-Internat Panda, 

cu avizul ISJ Ilfov, directorul Gradinitei Panda 

DECIDE 

 
 

Art.1. În anul școlar 2021-2022, la nivelul Gradinitei Panda se constituie Consiliul de 

Administrație cu următoarea componență: 

- PANDELE ION - Presedinte (administrator Sc Gradinita  cu PP si S-I Panda) 

- CAZAN ANDREEA - Director-membru; 

- BARON STELA- membru, reprezentant cadre didactice; 

- BARBU GHEORGHE - secretar; 

- ENACHE ADELINA (reprezentant din partea parintilor)-membru; 

- DINA ANDREEA (reprezentant din partea parintilor)-membru; 

- ȚOPAI EMILIAN (reprezentant al Consiliului Local)-membru; 

- OPREA MAGDALENA (reprezentant al Primarului)-membru 

Art.2. Componența Consiliulului de Administrație se aduce la cunoștință în primele 5 zile de la 

emitere prin afișare și se va face comunicare în scris fiecărui membru al acestuia. 

Art.3. Compartimentul secretariat  va duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

        DIRECTOR, 

 

CAZAN ANDREEA 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

ATRIBUTII: 

a) Adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii; 

b) Adopta proiectul de venituri si cheltuieli; 

c) Aproba PDI-ul elaborat de directorul unitatii; 

d) Aproba CDS la propunerea Consiliului Profesoral; 

e) Stabileste pozitia unitatii in relatiile cu terti, si isi asuma raspunderea public; 

f) Organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si director adjunct; 

g) Aproba planul de incadrare cu personal didactic, didactic auxiliar, precum si schema cu 

personal nedidactic; 

h) Aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice la propunerea 

Consiliului Profesoral; 

i) Sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice conform 

legii;numeste comisiile de cercetare disciplinara; 

j) Aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor; 

k) Valideaza raportul general privind starea si calitatea  invatamantului in unitate; 

l) Avizeaza proiectul planului de scolarizare; 

m) Aproba procedurile elaborate in unitate; 

n) Aproba transferurile scolare ape copiilor; 

o) Stabileste taxele de scolarizare; 

p) Aproba acordarea burselor scolare; 

q) Aproba R.O.I-ul; si sau modificare aduse acestuia; 

r) Aproba fisa de identitate a unitatii; 

s) Aproba orarul unitatii de invatamant; 

t) Controleaza periodic parcurgerea programei scolare si evaluarea ritmica a copiilor; 

u) Aproba planul /schema de incadrare cu personal(didactic, didactic-auxiliar si nedidactic); 

v) Acorda titlul de “profesorul anului” la nivelul unitatii de invatamant; 

w) Isi asuma raspunderea publica pentru performanele unitatii de invatamant; 

x) Indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale MEN, ISJ Ilfov; 

y) Aproba concediul fara plata pentru titulari in vederea continuarii studiilor/specializarii; 

z) Aproba fisele individuale ale postului. 

 

Nota: 

 C.A. se intruneste lunar la solicitarea directorului sau ori de cate ori este necesar la solicitarea 

a doua treimi din membri; 

 hotararile in C.A. se iau:  

      -     cu votul majoritatii membrilor ( jumatate plus unu) 

- cu doua treimi din votul membrilor in problemele de angajare motivare si evaluare a 

personalului, recompensarea si raspunderea disciplinara si disponibilizarea acestui            

- cu vot secret cand se adopta proceduri privind ocuparea posturilor, restrangerea de 

activitate, acordarea calificativelor, a gradatiei de merit; 

 directorul emite deciziile conform hotararilor consiliului de administratie; 

 

 

 


