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MINISTERUL EDUCA�IEI 

KNIA Avizat difuzarea pe pagina Web a Grådini�ei P.P. Mr2Ami_oa 
Director, 

Prof. Safta Carmema 

HOT�RÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRA�IE

AA, JU 
OUCA 

UL ES 

OR AM 

Nr. 3 din 10.09.2021 

Având în vedere: Rata de inciden�� la mia de locuitori din localitatea Timi_oara emis� de Direc�ia 
de S�n�tate Public�a Timi_ în data de 10.09.2021 înregistrat� la Gr�dini�a cu Program 
Prelungit nr. 26 Timi_oara cu nr. 531/10.09.2021;

In temeiul prevederilor din Legea Educa�iei Na�ionale nr. 1 din 2011, cu modific�rile _i completä�rile
ulterioare, In temeiul Ordinului Comun al Ministerului Educa�iei _i Cercet�rii _i al Ministerului 
S�n�tä�ii nr. 5196/1756/03.09.2021 pentru aprobarea m�surilor de organizare a activit��ii în cadrul 
unit��ilor/institu�iilor de înv���mânt în conditii de siguran�� epidemiologic� pentru prevenirea 
imbolnävirilor cu virusul SARS-CoV-2, În temeiul prevederilor O.MS. nr. 1456/25.08.2020 pentru 
aprobarea Normelor de igien� din unitäjile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna _i recreerea 
copulor $i tinerilor, cu modificärile �i complet�rile ulterioare în temeiul prevederilor Regulamentului 
de Organizare _i Func�ionare a Unit��ilor de Invä��mânt Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr 5447/31.08.2020, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

CONSILIUL DE ADMINISTRA�IE 

HOTÄR�^TE: 

ART.1. Se aprob� aplicarea scenariului 1 de organizare _i desf�_urare a cursurilor, începând cu data 

de 13.09.2021, la institutial unitatea de înv���mânt Grádini�a cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara 
Num�ul total al elevilor înscri_i în SIIIR - 450 

Num�rul elevilor care î_i vor desf��_ura activitatea fizic în _coal�- 450 
Numärul elevilor care î_i vor desf�sura activitatea online -0 
Num�rul elevilor depista�i COVID pozitiv (afla�i în izolare la domiciliu/ carantinäla domiciliu/ 
carantin� institu�ionalizat�.) - 0 

Numärul cadrelor didactice care î_i vor desf�_ura activitatea, fizic în _coal� - 36 

Numarul cadrelor didactice care i_i vor desfä_ura activitatea online (aflate in izolare la domiciliu 
carantin� la domiciliu/ carantin� institu�ionalizat�.) -0 

ART. 2. Prezenta Hotäráre se redacteaz� in 2 exemplare care sunt distribuite astfel:Un exemplar se 
ata_eaz� în dosarul - anex� al Registrului de hotärari ale Consiliului de administra�ie al institu�iei/ 

unitä�jii de învä�ämânt Gr�dini�a cu Program Prelungit nr. 26 Timi_oara, Un exemplar se transmite la 
Inspectoratul ^colar Judetean Timi_ 

Pre_edinte Consiliul de administra�ie, 
Director Safta Carmen Alina, 

Secretar Consiliul de administra�ie 
Prof. Badea Alina Cecilia 


