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HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAȚIE 

Nr.43 din  05.02.2021 

Având în vedere: Rata de incidență la mia de locuitori din localitatea Timișoara emisă de Direcția de 
Sănătate Publică Timiș în data de 05.02.2021 înregistrată la Grădinița PP 14 Timișoara cu nr. 
62/05.02.2021; 

În temeiul prevederilor din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările 
ulterioare; În temeiul Ordinului Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului 
Sănătății nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; În temeiul prevederilor O.M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru 
aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea 
copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor Regulamentului 
de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 
5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;  

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1.  Se aprobă aplicarea scenariului ROȘU  începând cu data de 08.02.2021, la GRĂDINIȚA 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TIMIȘOARA, cu structură GRĂDINIȚA PROGRAM 
SĂPTĂMÂNAL. 

Număr elevi care își vor desfășura activitatea fizic în școală –233 
 Număr elevi care își vor desfășura activitatea online –0 
 
Număr cadre didactice care își vor desfășura activitatea, în conformitate cu noul scenariu, fizic în 
școală -19  
Număr cadre didactice care își vor desfășura activitatea, în conformitate cu noul scenariu, online -0 
 
ART. 2. Prezenta Hotărâre se redactează în 2 exemplare care sunt distribuite astfel: Un exemplar se 
atașează în dosarul - anexă al Registrului de hotărâri ale Consiliului de administrație al Grădiniței PP 
14 Timișoara.Un exemplar se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 

Președinte  Consiliul de administrație, 
       Director, prof. Lupuț Florica              
  
                                                                             Secretar  Consiliul de administrație, 

                        Prof.Hodorogea Roxana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


