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Hotărârea nr. 3/16.09.2022 

 

cu privire la aprobarea repartizării practicii pedagogice, a desfășurării programelor de 

terapie și a celor de dezvoltare personală, măsurile privind sănătatea și securitatea copiilor, 

referatele de necesitate pentru întocmirea Planului de achiziții, decontarea cheltuielilor cu 

naveta, Atelierul de arte plastice, Planul de încadrare 
 
 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/ 2011 a Educației Naționale și ale ROFUIP 

aprobat cu OMECTS nr. 5447/2020; 

Având Articolul 12 din OMECTS. nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă repartizarea Practicii Pedagogice realizate în parteneriat cu Universitatea “Al.I. 

Cuza” Iaşi. 

Art. 2. Nu se aprobă acordarea de zile libere suplimentare personalului nedidactic.  

Art. 3. Se păstrează postul domnului Marius Malcoci în norma prevăzută initial. 

Art. 4. Se aprobă desfășurarea programelor de terapie psihologică şi logopedică pentru 

preşcolarii identificaţi, în urma evaluării logitudinale cu PEDa, cu dificultăţi şi întârzieri în 

dezvoltare, modul de elaborare şi aplicare a planurilor individualizate de intervenţie timpurie 

pentru copii cu dezvoltare atipică (abilităţi înalte sau întârzieri în dezvoltare), în anul şcolar 

2022-2023. 

Art. 5. Se aprobă desfășurarea programelor de dezvoltare personală pentru preșcolarii cu abilități 

înalte (limba engleză, dans, arte plastic, micii exploratori). 

Art. 6. Se aprobă măsurile privind asigurarea securităţii şi sănătăţii copiilor în anul şcolar 2022-

2023. 

Art. 7. Se aprobă referatele de necesitate în vederea elaborării Planului anual de achiziții publice 

2023. 
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Art. 8. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru navetă, în anul școlar 2022-2023, pentru 

Popescu Nela, Țaga Camelia, Rotaru Cătălina, Maftei Oana, Munteanu Camelia și Munteanu 

Eusebiu. 

Art. 8. Se aprobă modul de amenajare a Atelierului de Arte Plastice. 

Art. 9. Se aprobă planul de încadrare. 

 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

dr. prof. Munteanu Neculai Eusebiu                                                      Secretar, Petrila Dana 

 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


