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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 8.09.2020 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa 

extraordinară din data de 8.09.2020, în conformitate cu prevederile  

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OM nr.4619 din 22.09.2014  

➢ Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din unităţile de învăţământ  

preuniversitar Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016- art. 79 alin. (2) 

lit. e), cu modificarile si completările ulterioare prin Ordinul nr.3027/2018 

➢ Ordinul comun MEC și MS numărul 5487/1494/2020 publicat în MO  nr.804 din 1 

 septembrie 2020 pentru aprobarea Măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

1. Aprobarea propunerii scenariului privind deschiderea grădiniței începând cu 14.09.2020 și 

PLANUL DE MĂSURI pentru implementarea normelor privind instituirea de măsuri 

sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, în perioada pandemiei COVID-19  

2. Aprobarea responsabilulului care coordonează activitățile de prevenire a infecție cu SARS-COV-2 

la nivelul unității. 

3. Aprobarea procedurilor operaționale adoptate la nivelul unității privind măsurile deschidere 

grădiniță 

4. Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic de predare și auxiliar pe anul școlar 2019-

2020. 

5. Aprobarea listelor cu copiii admiși și repartizarea pe grupe de vârstă. 

6. Aprobarea repartizării cadrelor didactice la grupă și stabilirea turelor. 

7. Aprobarea perioadei pentru săptămâna Școala Altfel” 

8. Aprobarea  responsabilul ,,Corn și lapte” și coordonator structură 

9. Aprobarea persoanei desemnate pentru drept de primă semnătura. 

10. Aprobarea  fișei postului pentru întregul personal al grădiniței 

11. Demararea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație- alegerea prin vot secret a 

membrilor CA din rândul cadrelor didactice 
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emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), scenariul privind 

deschiderea grădiniței în data de 14.09.2020, și anume, scenariul galben, cu particularități: hibrid( 50% 

din efective, cate 2 saptamani prezenta, prin rotatie pentru asigurarea distantarii(GPP8) și prezenta zilnică 

a tuturor copiilor, cu posibilitatea de trecere la venirea prin rotație,dacă numărul copiilor va 

crește.(GPN12A) 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), responsabilulului care 

coordonează activitățile de prevenire a infecție cu SARS-COV-2 la nivelul unității, în persoana dnei 

Manea Delia. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), procedurile 

operaționale privind organizarea activității în grădiniță în actualul context epidemiologic 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), după analizarea 

dosarelor, calificativul ,,Foarte Bine” pentru întregul personal didactic și auxiliar  în anul școlar 2019-

2020 

Art. 5 Se aprobă cu unanimitate de voturi listele cu copiii admiși și repartizarea pe grupe  

Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea cadrelor didactice la grupe și aprobarea 

orarului de lucru (schemei orare). 

Art. 7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente perioada pentru Școala Altfel – 

17-21 mai 2020. 

Art. 8 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente responsabilul cu programul ,,Corn 

și lapte” – prof.înv.preșc. Sabău Simona Zîna 

Art. 9 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente coordonatorul de structură 

GPN12A – prof.înv.preșc. Munteanu Emanuela Rodica 

          Art. 10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente persoana desemnată cu drept de 

primă semnătură (Stoica Adelina, membru CA). 

Art. 11  Se hoărăște cu unanimitate de voturi aprobarea  fișei postului pentru întregul personal al 

 grădiniței 

 Art. 12 Se hotărăște demararea procedurii de constituire a procedurii de constituire a C.A. pentru 

anul școalar 2020-2021.  

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Răuță Andreea Maria 
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HOTĂRÂREA 

 

nr.2 din 21.09.2020 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa 

extraordinară din data de 21.09.2020, în conformitate cu prevederile  

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OM nr.4619 din 22.09.2014  

➢ Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din unităţile de învăţământ  

preuniversitar Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ OMEN nr.5562 din 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

Având în vedere: 

1. Constituirea Comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a 

formării continue 

2. Încheiere CIM pe perioadă determinată (0,5 normă) pentru dna Munteanu Maria, îngrijitoare 

la Grădinița cu pn nr.12A Brașov 

3. Constituirea Comisiei privind elaborarea si actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara 

al Grădiniței cu program prelungit nr.8 Brasov  și Regulamentului de funcționare, pentru anul 

scolar 2020 - 2021 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), constituirea Comisiei 

pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue. 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), încheiere CIM pe 

perioadă determinată (0,5 normă) pentru dna Munteanu Maria, îngrijitoare la Grădinița cu pn nr.12A 

Brașov. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7), constituire 

a Comisiei privind elaborarea si actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al Grădiniței cu 

program prelungit nr.8 Brasov  și Regulamentului de funcționare, pentru anul scolar 2020 – 2021. 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 3 din 30.09.2020 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 30.09.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Constituirea C.A. 

2. Aprobarea tematicii C.A. a graficului de desfășurare și a responsabilităților membrilor în consiliul. 

3. Apobarea Regulamentului de ordine interioară și a Regulamentului de funcționare al grădiniței. 

4. Aprobarea Planului managerial și Planului operațional 2020-2021. 

5. Aprobarea componenței și atribuțiilor comisiilor din grădiniță în 2020-2021. 

6. Aprobarea machete încadrărilor personalului 2020-2021 și statului de personal. 

7. Validarea Raportului general privind starea și calitatea învățământului din grădiniță în anul școlar 

2019-2020. 

8. Aprobarea CDȘ-ului (opționalului care intră în norma cadrului didactic) 

9. Aprobarea planului de acțiune, activitățile de îmbunătățire și de evaluare ale Comisiei pentru 

evaluare internă a calității. 

10. Aprobarea graficului unic de monitorizare și control 2020-2021. 

11. Aprobarea utilizării materialelor auxiliare (caiete speciale) la grupă. 

12. Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și personal auxiliar. 

13. Aprobarea Codului de Etică al Grădiniței cu pp nr.8 Brașov. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) constituirea C.A. 

conform OM nr.4619 din 22.09.2014, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 și a 

deciziilor, dispozițiilor, proceselor verbale ale ședințelor, conform legii. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente tematica C.A și responsabilitățile 

membrilor. 

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) Regulamentul de ordine 

interioară și a Regulamentul de funcționare al grădiniței 2020-2021. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) Planului managerial și 

Planului operațional 2020-2021 
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Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) componența comisiilor 

care funcționează în grădiniță an școlar 2020-2021. 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți (6 din 7) machete încadrărilor 

personalului 2020-2021 și statului de personal. 

Art.7 Se validează Raportului general privind starea și calitatea învățământului din grădiniță în 

2019-2020. 

Art. 8 Se aprobă cu unanimitate de voturi CDȘ pe anul 2020-2021. 

Art. 9 Se aprobă cu unanimitate de voturi planul de acțiune, activitățile de îmbunătățire și de 

evaluare ale Comisiei pentru evaluare internă a calității. 

Art.10 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) graficul unic de 

monitorizare și control 2020-2021. 

Art.11 Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea materialelor auxiliare (caiete speciale) la 

grupă  

Art.12 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta pentru Szasz Elena și 

Sabareze Mihaela Alexandra.. 

Art. 13 Se aprobă cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 din 7) Codul de etică. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 3.11.2020 

  

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 3.11.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea fișei de evaluare a personalului nedidactic pentru anul 2020. 

2. Aprobarea planului managerial proiecte și programe educative.. 

3. Aprobarea planului managerial  al Comisiei  metodice, comisiei de curriculum și comisiei de 

perfecționare și formare profesională. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) fișa de evaluare a 

personalului nedidactic pentru anul 2020 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planul managerial proiecte și 

programe educative, planul managerial comisiei de curriculum, prevenirea și combaterea violenței, 

regulamentului și planului operațional CEAC.  

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) statul de personal.pe 

2020-2021. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 5 din 2.11.2020 

  

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 2.11.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea fişei de evaluare a personalului nedidactic pentru anul 2020. 
2. Aprobarea planului managerial  proiecte și programe educative. 

3. Aprobarea planului managerial Comisie de curriculum, prevenirea și combaterea violenței 

4. Aprobarea regulamentului  și planului managerial al CEAC. 

5. Probleme diverse. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) fişa de autoevaluare a 

personalului nedidactic pentru anul  2020. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planul managerial al Comisia de 

proiecte și programe educative  

      Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) strategia și planul managerial 

al CEAC. 

      Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7achiziționarea de obiecte de 

inventar necesare dotării grupelor de copii. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 6 din 2.12.2020 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 2.12.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 
 

1.    Aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2021 – 2022 

2.  Aprobarea  planului de măsuri privind lucrările de reparații și igienizare a spațiilor de învățământ 

pentru anul 2021 

3.   Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă personal didactic, auxiliar și nedidactic pentru 

2021 

4.    Aprobarea constituirii/reactualizării CEAC. 

5.    Aprobarea componenței Comisiei de inventariere și Comisiei de casare. 

6.    Probleme curente 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2021-2022(conform anexei 1).  

Art. 2.  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente planul  de măsuri privind reparațiile 

curente și igienizarea spațiilor din grădiniță pentru 2021.(anexa 2) 

      Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia privind 

inventarierea patrimoniului unităților: Grigorescu E, Răuță Andreea, Costea A, Munteanu E, Munteanu 

M. 

       Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia privind casarea 

obiectelor de inventar: Dobroiu C, Ursu C, Borleanu A. 

 

      Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) actualizarea CEAC prin 

intrarea dnei Dobroiu Claudia ca membru al comisiei. 

      Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) programarea concediilor de 

odihnă pentru personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar pe anul 2021 (anexa 3) 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 7 din 11.01.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 11.01.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea încadrării în regim de plata cu ora a dnei Munteanu Emanuela Rodica. 

2. Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2020-avizarea 

execuției bugetare 

3. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru anul  2020. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) încadrarea în regim de plata 

cu ora a dnei Munteanu Emanuela Rodica până la data de 18.06.2021. 

 Art. 2 Se avizează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Raportul privind modul 

de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2020-avizarea execuției bugetare. 

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) calificativele pentru 

personalul nedidactic pentru anul  2020 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 8 din 19.01.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 19.01.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea Proiectului de buget finanţat din venituri proprii aferent anului 2021. 

2. Aprobarea Programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2021 

3. Aprobarea Comisie de mobilitate la nivelul grădiniței 

4. Aprobarea responsabilului cu protecția datelor cu character personal 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Proiectul de buget finanţat 

din venituri proprii aferent anului 2021. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Programul de dezvoltare a 

SCIM pe anul 2021. 

Art.3 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Comisia de mobilitate la 

nivelul grădiniței în anul școlar 2020-2021. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) responsabilului cu protecția 

datelor cu caracter personal. 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA 

nr. 9 din 28.01.2020 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 28.01.2020, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

✓ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016- art. 79 alin. (2) lit. 

e), cu modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 3027/2018 

✓ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1.Actualizarea componenței CA 

2. Aprobarea machetei încadrărilor – proiect 2021-2022. 

3. Aprobarea coordonatorului de structură. 

4. Probleme curente. 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) constituirea C.A. conform 

OM nr.4619 din 22.09.2014, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 și a deciziilor, 

dispozițiilor, proceselor verbale ale ședințelor, conform legii 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Macheta încadrărilor 2021-

2022 – proiect 

Art. 3 Aprobarea  coordonator structură – Sabău Simona 

. 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) raportul și propunerile de 

casare ale Comisiei de casare. 

Art. 5 Se validează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Raportul privind starea si 

calitatea educatiei – semestrul I 2019-2020 

Art. 6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru Szasz Elena, administrator de patrimoniu. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 10 din 5.02.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 5.02.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul MEC nr.3235/4.02.2021 și MS nr.93/4.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1.Emiterea HCA cu privire la scenariul pe care va funcționa grădinița din 8.02.202, luând în 

considerare incidența publicată astăzi de DSP, în  conformitate cu art.3 din ordinul comun. 

           2. Constituirea CA prin înlocuirea reprezentantului Consiliului Local. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) propunerea aplicării 

scenariului 2, scenariul pe care va funcționa grădinița din 8.02.2021, luând în considerare incidența 

publicată astăzi de DSP. 

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 11 din 17.02.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 17.02.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1.Constituirea Comisie de cercetare disciplinară la nivelul grădiniței. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) constituirea Comisie de 

cercetare disciplinară la nivelul grădiniței cu următoarea componență:  

-Președinte: Răuță Andreea Maria 

- Membri: Tatu Emilia Maria 

      Grigorescu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 15 din 24.03.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 24.03.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3459/280/6.03.2021 

 privind modificarea și completarea OMEC/OMS nr.3235/93/2021 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 

➢ Ordinul comun MEC/MS n.3515/23.03.2021 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Emiterea HCA cu privire la încetarea suspendării activității grădiniței începând cu data  

25.03.2021, luând în considerare Ordinul comun MEC/MS n.3515/23.03.2021 care modifică 

pragul de 6 la mia de locuitori a incidenței infectărilor cu virusul SARS-COV-2 a fost 

înlocuit cu starea de carantină. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) propunerea încetării 

suspendării activității grădiniței începând cu data de 25.03.2021, luând în considerare modificarea 

pragului de 6 la mia de locuitori a incidenței infectărilor cu virusul SARS-COV-2 cu starea de 

carantină. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 13 din 24.02.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 24.02.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul MEC nr.3235/4.02.2021 și MS nr.93/4.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I 

2. Prezentarea Raportului Comisiei de cercetare disciplinară și propunerea de 

sancționare/nesancționare a dnei profesor Ursu Cornelia. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se validează  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Raportul privind 

starea si calitatea educatiei – semestrul I 

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) propunerea Comisiei de 

cercetare disciplinară cu privire la nesancționarea dnei Ursu Cornelia. 

 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 

 

 

 

 

 



           

                                             MINISTERUL EDUCAȚIEI  
                                                                                                                                       
GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.8 BRAŞOV    

                   Str. Alexandru I. Cuza, nr. 10, Tel|Fax: 0268413397, CUI 29368443 

             gradinita_nr.8_bv@yahoo.com, Website:www.gradinitapp8brasov.ro                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CA 

nr. 16 din 1.04.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 1.04.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3459/280/6.03.2021 

 privind modificarea și completarea OMEC/OMS nr.3235/93/2021 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 

➢ Ordinul comun MEC/MS n.3515/23.03.2021 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Organizarea activității în grădiniță pe perioada vacanței de primăvară (2 aprilie – 4 mai 

2021) și a activității cadrelor didactice(rechemare din concediu) 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) propunerea privind 

funcționarea grădiniței în perioada vacanței de primăvară: 2-23 aprilie grădinița este deschisă, iar în 

perioada 26-29 aprilie se realizează curățenie și dezinfecție. 

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) graficul privind activitatea 

cadrelor didactice în funcție de numărul solicitărilor părinților pentru ca preșcolarii să frecventeze  

grădinița în perioada vacanței. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 17 din 6.04.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 6.04.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Hotărârea nr. 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 

finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu 

particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, 

particular și confesional 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1.Adoptarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului Local pe anul  2021 

2.Aprobarea repartitiei bugetului anual  

3.Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar 

4.Probleme curente 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Proiectul de buget aferent 

anului 2021 

Art.2 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) repartiția pe articole a 

Proiectului de buget aferent anului 2021 

Art.3 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru personalul didactic și didactic auxiliar: Sabareze Alexandra și Szasz Elena  

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 18 din 21.04.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 21.04.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3755/560/29.04.2021. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

 

1. Aprobarea Comisie de evaluare a personalului didactic de predare în conformitate cu Ordinul 

nr.3189 din 27.01.2021 privind modificarea și completarea metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar.  

2. Aprobarea Fișei de (auto)evaluare a personalului didactic pe anul școlar 2020-2021. 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Componența Comisiei de 

evaluare a personalului didactic de predare, având următoarea componență: 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Fișa de (auto)evaluare a 

personalului didactic pe anul școlar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 19 din 4.05.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 4.05.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3755/560/29.04.2021. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Emiterea HCA cu privire la stabilirea scenariului în care va funcționa grădinița începând cu data  

5.05.2021, luând în considerare  Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății 

 nr. 3755/560/29.04.2021. 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) propunerea începerii 

activității grădiniței începând cu data de 5.05.2021, în scenariul 2 luând în considerare indicele de 1,79 la 

mia de locuitori a incidenței infectărilor cu virusul SARS-COV-2. 

 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 20 din 12.05.2021 

  

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 12.05.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3755/560/29.04.2021. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

Având în vedere: 

1. Aprobarea constituirii Comisiei de reînscrieri/înscrieri în grădiniță pentru anul școlar 2021-2022. 

2.Acordarea calificativului parțial pentru dna Ursu Cornelia. 

3. Aprobarea orarului înscrierilor. 

4. Aprobarea criteriilor specifice privind înscrierea copiilor în grădiniță.  

5.Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar 

6. Probleme curente 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) Comisia privind 

reînscrierea/înscrierea copiilor în grădiniță, în anul școlar 2021-2022: Manea Delia, Dobroiu Claudia, 

Barbu Luminița. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) criteriile specifice privind 

înscrierea copiilor în grădiniță  

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) orarul privind depunerea 

dosarelor de înscriere a copiilor la grădiniță. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) calificativul parțial 

,,Foartebine” pentru Ursu Cornelia. 

Art. 5 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru personalul didactic și didactic auxiliar: Sabareze Alexandra și Szasz Elena. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 22 din 24.06.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 24.06.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3755/560/29.04.2021. 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

Având în vedere: 

 

1.Analiza și evaluarea procesului instructiv-educativ desfășurat în semestrul II 

2.Analizarea rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor educaționale și parteneriatelor  

3.Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru vacanta de vara și programarea educatoarelor în 

activitate. 

4.Aprobarea comisiei privind alegerea ofertelor firmelor pentu realizarea reparațiilor curente și a comisiei 

de recepție a lucrărilor 

5.Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se avizează cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) analiza și evaluarea 

procesului instructiv-educativ desfășurat în semestrul II  

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Analizarea rezultatelor 

obținute în urma derulării proiectelor educaționale și parteneriatelor  

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) măsurile administrativ - 

gospodăresti pentru vacanta de vara și programarea educatoarelor în activitate. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) comisiei privind alegerea 

ofertelor firmelor pentu realizarea reparațiilor curente, în componența: Manea Delia, Szasz Elena, Barbu 

Luminița. 

Art. 5 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) Comisia de recepție a 

lucrărilor de reparații realizate în 2021. 

Art. 6  Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) decontarea cheltuielilor cu 

naveta pentru personalul didactic și didactic auxiliar: Sabareze Alexandra și Szasz Elena. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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HOTĂRÂREA CA 

nr. 21 din 18.05.2021 

  

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 18.05.2021, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. 

 din unităţile de învăţământ preuniversitar, completată și modificată prin OMEN nr. 3160/1.02.2017 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

 preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/31.08.2020 

➢ Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 

 3459/280/6.03.2021privind modificarea și completarea OMEC/OMS nr.3235/93/2021 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 

➢ Ordinul comun MEC/MS n.3515/23.03.2021 modificat prin Ordinul comun 

 nr.3805/703/17.05.2021 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea 

 Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Emiterea HCA cu privire la trecerea grădiniței în scenariul 1 începând cu data  18.05.2021, luând 

în considerare Ordinul comun MEC/MS n.3235/4.02.2021 modificat prin Ordinul comun 

nr.3805/703/17.05.2021 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă  cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) propunerea desfășurării 

activității grădiniței în scenariul 1 începând cu data de 18.05.2021, luând în considerare rata incidenței 

infectărilor cu virusul SARS-COV-2 la nivelul Mun. Brașov de 0,83/1000 locuitori,  ceea ce înseamnă 

prezența fizică a preșcolarilor în grădiniță. 

 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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