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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 
Elemente privind responsabilii / 

operaţiunea 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 
1.1. ELABORAT TANASOIU 

MARGARETA 
OPRIȘOR MĂDGĂLINA 
 

Membri ai Comisiei de Evaluare și 
Asigurare a Calității, numită prin 
Decizia Nr.  

04.02.2021  

1.2. VERIFICAT LUPUȚ FLORICA Director 04.02.2021  

1.3. APROBAT  POGAN DRAGANA 
RACZ CORINA 

Membri C.A. 05.02.2021  

1.4. ABROBAT LUPUȚ FLORICA Director 05.02.2021  

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 
Ediţia sau după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică prevederile 
ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 2 Elaborare inițială  08.02.2021 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 
 Scopul 

difuzării 
Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 
Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Informare/Aplicare 1 Secretariat Secretar CACOVEAN ANGELA 05.02.2021  

3.2 Informare/Aplicare 2 Administrativ Administrator CACOVEAN ANGELA 05.02.2021  
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3.3. Informare/ Aprobare 3 Consiliul de administraţie Membri C.A. POGAN DRAGANA 
RACZ CORINA 

05.02.2021  

3.4. Informare 4 C.E.A.C. Responsabil TANASOIU MARGARETA 05.02.2021  

3.5. Informare/Aplicare 5 S.C.I.M. Responsabil S.C.I.M. RAȚ DANIELA 05.02.2021  

3.6. Aprobare 6 Management  Director  LUPUȚ FLORICA 05.02.2021  

3.7. Evidenţă/Arhivare 1 Secretariat  Secretar  CACOVEAN ANGELA 05.02.2021  

 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate, precum și măsurile necesare pentru asigurarea securităţii preşcolarilor, 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, ȋn vederea prevenirii infectării cu SARS-CoV-2,  în condițiile reînceperii activității, conform reperelor 
normative prevăzute de Ordinul 3235/93/2021 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii grădinițelor, , pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu SARS- CoV-2. 

 Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii infectării cu COVID 19 a preșcolarilor, cadrelor didactice, personalului          
nedidactic și didactic auxiliar și a părinților, prin facilitarea distanțării sociale, în timpul desfăşurării activităţilor recreative şi a rutinelor zilnice în grădiniţă, prin acțiuni 
de prevenire și protecţie date de măsurile de igienă și comportament, şi prin siguranţa tuturor în diferite situaţii, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele 
implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 

4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate reluării activităţii: 
4.3 Asigură reluarea activităţii, inclusiv în condiţii de pandemie și stare de alertă SARS-CoV-2. 
4.4 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului, prin faptul că procedurarea activității permite aplicarea acesteia de către 

orice cadru didactic/salariat care desfășoară activitate profesională . 
4.5 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei. 
4.6 În vederea protejării stării de sănătate a copiilor / personalului instituției și pentru evitarea infectării cu COVID – 19, respectarea pașilor 

prevăzuți de această procedură ESTE OBLIGATORIE pentru toate persoanele în incinta grădiniței, dar nu numai (personalul grădiniței, 
preșcolarii). 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 

5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională:  
Procedura se referă la reluarea activității grădiniței în situație de stare de alertă și pandemie SARS-CoV-2. 

5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: 
Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției. 
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5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 
Activitatea procedurată afectează zonele de activitate a tututror compartimentelor principale din organigrama instituției de învățământ: 

a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: 
1. Management 
2. Secretariat 
3. Administrativ  
3. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
4. Comisia de Control Intern Managerial. 
 
b. De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:  
1. Management 
2. Secretariat 
3. Administrativ 
4. Personal didactic 
5. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 
6. Comisia de Control Intern Managerial. 
 

5.3.1 Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate 
 Compartimentele furnizoare de date sunt educatoarele de la clasele/grupele de preşcolari, directorul şi personalul didactic auxiliar al unităţii.  
 Beneficiarii  rezultatelor acestei activităţi procedurate sunt: 

5.3.1.1 preşcolarii înscrişi în Grădiniţa P.P. Nr. 14 Timișoara;  
5.3.1.2 personalul salariat al instituţiei; 
5.3.1.3 părinții/tutorii legali ai preșcolarilor înscrişi  în Grădiniţa P.P. Nr. 14 Timișoara; 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 

 
6.1 Reglementări internaţionale: 

- Organizația Mondială a Sănătății - Declararea pandemiei de COVID-19 – 11 martie 2020 
 

6.2 LEGISLAȚIE PRIMARĂ 
 

 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;  
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 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;  

6.3 Legislaţie secundară: 
- O.M.S. 1955/18.10.1995 Norme de igienă privind unitățile penru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor; 
-  Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: 
 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniței P.P. Nr. 14  Timișoara 
- Planul de pază al instituției 
- P.D.I.  
- Regulamentul intern al Grădiniței P.P. Nr. 14  Timișoara 
- Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituției 
- Circuitul documentelor 
- Ordine şi metodologii emise de M.E.C.; 
- Alte acte normative. 

7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
7.1 Definiţii ale termenilor 

Nr.crt. Termenul Definiţia și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Documente Dispoziţii, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic (CD-uri, etc.), care reglementează modul de efectuare a 
unor activităţi şi/sau precizează cerinţe pentru acestea. Documentele pot fi de provenienţă internă: ROF, fişele posturilor, 
Regulamente interne privind desfăşurarea activităţii dar şi externă: standarde, legi, prescripţii, instrucţiuni şi orice alte 
documente cu caracter normativ, tehnice sau de legislaţie. 

2. Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate pentru a fi de acord cu aplicarea respectivului 
document în organizaţie. 

3. Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt 
satisfăcute cerinţele specificate, inclusiv cerinţele SCIM. 

4. Gestionarea/ controlul 
documentelor 

Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz şi arhivarea documentelor. 

5. Ediție a unei proceduri Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată. 
6. Revizia în cadrul unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei 

ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 
7. Sistem Ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune. 
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7.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S. Procedura de sistem 
2. P.O. Procedura Operaţională 

3. E Elaborare 

4. V Verificare 

5. A Aprobare 

6. Ap. Aplicare 

7. Ah. Arhivare 

8. CS Compartiment de Specialitate 

9. SCIM Sistem de Control Intern/Managerial 

 

8. Procedura operațională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat 
în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Mai sunt cunoscute și sub denumirile de „proceduri specifice”, 
„proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc. 

Metodele de lucru și procedurile formalizate sunt specifice fiecărei instituții și constituie obiectul sistemului de control 
managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”. 

Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente eficiente, trebuie să îndeplinească un număr de condiții esențiale: 
Să fie: 

- scrise și formalizate pentru fiecare activitate principală în parte, 
- simple și specifice, 
- actualizate în mod permanent, 
- aduse la cunoștința salariaților, precum și terților dacă este cazul , 
- bine înțelese și bine aplicate, 
- să nu fie redundante. 

9. Procedura de sistem Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor direcțiilor/servicilor/compartimentelor 
din cadrul instituției, numite și „proceduri generale”. 
Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcțiilor de specialitate. 

10. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat 
în vederea realizarii activității, cu privire la aspectul procesual. 

Procedura trebuie înțeleasă ca un set de instrucțiuni scrise care fundamentează o acțiune sau activitate repetitivă din 
instituția publică. 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII 
8.1 Dispoziții generale 

Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea prevederilor Ordinului nr.3235/93/2021 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii grădinițelor, 
pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2, emitenți Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării. 

Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea prevederilor referitoare la stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii grădinițelor, pt prevenirea îmbolnăvirilor 
cu SARS- CoV-2, precum și a responsabilităților fiecărei categorii de personal și se aplică de către toate compartimentele funcționale din cadrul  unității de învățământ. 

Procedura a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 Timișoara în ședința din data de 05.02.2021. Procedura este însoţită 
de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 

8.2 Documente utilizate 
8.2.1 Lista și provenienţa documentelor: 

 
 Ordinul  nr.3235/93/2021 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii grădinițelor, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2, emitenți 

Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării. 
 O.M.S. 1955/18.10.1995 Norme de igienă privind unitățile penru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor; 
 Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

8.2.2 Conţinutul și rolul documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate. 
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces salariaţii entității. 

8.2.3 Circuitul documentelor: 
Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va 

difuza procedura conform pct.3. 
8.3 Resurse necesare: 
8.3.1 Resurse materiale 

Resursele materiale constau în asigurarea materialelor necesare desfășurării activităţilor recreative organizate în grădiniţă , achiziţionarea bazei materiale necesară pentru 
îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind siguranţa preşcolarilor și a materialelor de curățenie/sanitare necesare asigurării curățeniei și substanțe biocide/aparatură, necesare 
dezinfectării spațiilor și obiectelor din incinta unității, dar și a celor necesare igienei personale și protejării preșcolarilor și personalului grădiniței. 

Baza materială se realizează prin includerea în programul de achiziţii a instituţiei a tuturor materialelor adecvate pentru vârsta şi siguranţa copiilor de care este nevoie 
în atingerea obiectivelor legale. 

8.3.2 Resurse umane – personalul angajat în unitate – educatoare, îngrijitoare, bucătărese, administrator patrimoniu, precum și colaboratorii -  asistente 
medicale, ce trebuie să îndeplinească sarcinile legale privind siguranţa copiilor din unitate. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează 
persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. 

8.3.3  Resurse financiare 
Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în buget a fondurilor necesare, responsabilitatea acestei acţiuni fiind în sarcina departamentului contabilitate şi a 

conducătorului instituţiei. Se va urmări asigurarea finanțării necesare pentru achiziționarea de materii prime și materiale pentru curățenie, igienizare și dezinfectarea spațiilor 
unității de învățământ, cu focalizare pe săpun, biocide, lămpi UV, echipamente de protecție a personalului (măști și mănuși), dar și pentru asigurarea finanțării necesare 
executării unor lucrări de dezinfecție și dezinsecție profesională.    

8.3.4 Resurse informaţionale 
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- baze de date privind legislaţia aplicabilă, 
- LEX.exe 

8.4 Modul de lucru: 
8.4.1 Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: 

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 
 
 
 

 

Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Denumirea 
Nr. 
crt 

Denumirea 

1 Elaborarea documentaţiei 

1 
Identificarea necesităţii și a nevoii de achiziţionare a materialelor specifice, inclusiv materiale/aparatură pentru 
curățenie și dezinfecție (biocide, lămpi cu ultraviolete, lavete, covorașe impregnate cu dezinfectant) 
şi estimarea valorii şi a modalităţilor de obţinere. 

2 Formarea unor echipe de lucru pentru elaborarea procedurilor necesare redeschiderii unității  

3 
Reactualizării deciziilor privind desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei; analizarea și discutarea lor în C.A., 
C.E.A.C și S.C.I.M. 

4 
Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi instrucţiunilor privind siguranţa preşcolarilor și de prevenire a 
infectării cu COVID-19. 

5 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de siguranţă a preşcolarilor în activitatea zilnică. 

6. 
Consultarea cu medicul școlar, cadrele medicale, reprezentantul DSP, reprezentanții ISJ Timiș în vederea aplicării 
particularizate a măsurilor de  necesare și a responsabilităților în vederea redeschiderii grădiniței  

2 
Derularea activităţii de siguranţă a 

preşcolarilor și prevenirea infectării 
cu COVID-19 

6 
Reactualizarea şi definitivarea organizării personalului din unitate și corelarea activităților personalului din unitatea 
de învățământ cu cea a  asistentelor medicale și a medicului, care să conlucreze în eficientizarea activităţilor din 
grădiniţă punând accent pe siguranţa preşcolarilor și pe prevenirea infectării cu COVID-19. 

7 
Organizarea de ședințe de lucru și instruire a personalului care face parte din echipe la nivelul fiecărui obiectiv în 
parte, inclusiv în legătură cu utilizarea dezinfectanților/biocidelor și a aparaturii pentru dezinfectarea spațiilor; 

8 
Verificarea periodică a stării instalaţiilor sanitare, a celor de furnizare a agentului termic, și a aparaturii pentru 
dezinfectarea spațiilor; 

9 
Întocmirea de referate privind repararea sau verificarea tehnică a instalaţiilor termice, electrice şi sanitare și a 
aparaturii pentru dezinfectarea spațiilor, pentru a nu periclita siguranţa copiilor. 

10 
Verificarea permanentă a respectării de către întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de 
conducerea instituţiei. 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Denumirea 
Nr. 
crt 

Denumirea 

11 
Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind siguranţa preşcolarilor și de prevenire a 
infectării cu COVID-19. 

 
8.5 Tipuri de măsuri în vederea redeschiderii grădiniței 
  

Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

1 

Măsuri speciale 
de igienă și de 

comportament în 
ceea ce privește 

calitatea apei 
potabile 
furnizate 

1 
Obținerea certificatelor și a avizelor 

privind calitatea apei potabile. 

Întocmirea şi elaborarea de către administrator a solicitărilor către organele avizate pentru 
analizele de laborator privind calitatea apei potabile, în conformitate cu Legea nr. 458/2002, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Responsabil: Administrator patrimoniu 

2 
Înlocuirea apei stagnate din conducte cu 
apă potabilă sigură (tratată) de la rețeaua 

de distribuție. 

Înainte de utilizare apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de 
timp, de către îngrijitorul de serviciu de pe sector, 

Responsabil: Personalul nedidactic  - îngrijitor copii 

3 
Menținerea în parametri a temperaturii 

apei pentru a gestiona riscurile 
microbiene, inclusiv Legionella. 

Înainte de utilizare, sistemele de apă caldă trebuie readuse la o temperatură de funcţionare 
de 60°C sau mai mare şi la o temperatură de circulaţie de peste 50°C, iar sistemele de apă 
rece trebuie readuse la temperatura de sub 20°C.  

Responsabil: Administrator patrimoniu 

2 
Măsuri speciale 
de curățenie și 

igienizare 
4 

Curățenie generală 
 

     Înainte de redeschidere se va face prin ştergerea prafului, spălare cu apă şi detergent, 
spălare cu substanțe dezinfectante pe bază de alcool (60-70%) și, apoi, clătire repetată cu apă 
potabilă a tuturor suprafețelor (podele, uși, geamuri, dulapuri, mese, scaune, mobilier și 
jucării care pot fi utilizate în interior și/sau în exterior etc.), insistând în mod deosebit la 
punctele de contact (zone atinse în mod frecvent); se vor utilize lavete diferite pentru acțiuni 
diferite (lavetă pentru ștergerea cu detergent, lavetă pentru clătirea cu apă, lavetă pentru 
dezinfectant). Serviciile de curăţenie se vor realiza înainte de începerea activităţii, înainte și 
după servirea mesei în spațiile destinate pentru acest lucru, înainte şi după somnul copiilor și 
la sfârşitul programului. 

Responsabil: Personalul nedidactic- îngrijitor copii 
     Pentru curăţarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii vor fi folosiţi agenţi 
de curăţare nedăunători, dezinfectanţi, biocide avizate.  

Responsabil: Personalul nedidactic, administrator patrimoniu 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

     Toate suprafeţele trebuie curăţate - inclusiv jucării, tobogane, ţarcuri, mânere, balustrade, 
butoane şi accesorii la instalaţii sanitare, toalete, clanţe, pervazul ferestrei, precum şi mesele 
şi scaunele din sala de grupă. Suprafeţele care sunt atinse de copii vor fi atent curăţate, 
frecvent prin ştergerea cu apă şi detergent. 

Responsabil: Personalul nedidactic – îngrijitor copii 
     Jucăriile vor fi spălate regulat, cel puţin o dată pe zi. 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitor copii 
     Curăţarea zilnică corespunzătoare a mobilierului de la locurile de joacă din aer liber se va 
face insistând la punctele de contact (leagăne, tobogane etc.) cu dezinfectant avizat. 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitor copii 

5 
Curățarea vaselor de gătit a veselei și a 

tacâmurilor 

     Vesela și tacâmurile vor fi spălate și dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare (după masa 
de dimineață, după masa de prânz, după gustarea de după-amiază). 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii 
     Nu se folosesc fețe de masă. Mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei 
mese, însă nu în prezența copiilor. 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii 

6 Curățarea lenjeriei și a saltelelor 

     Spălarea lenjeriei și a păturilor individuale cu detergent, în soluţie 0,5%, la o temperatură 
de 90° C, se realizează periodic/la nevoie prin înmuiere cu detergenţi spălare, fierbere şi 
limpezire, precum și igienizarea saltelelor (prin aerisire, prin expunere la soare sau la aparate 
cu UV). 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii 

7 Eliminarea materialelor textile 

     Jucăriile (inclusiv cele de pluș) care nu pot fi spălate trebuie eliminate din sala de grupă, 
la fel ca toate accesoriile neesenţiale pentru procesul instructiv-educativ (perdele, 
mochete/covoare, draperii); mochetele/covoarele care nu pot fi îndepărtate pot fi igienizate 
corect cu aparate pe bază de aer cald. 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitor copii, administrator patrimoniu 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

8 Ventilarea spațiilor închise 

     Aerisirea incintelor și/sau, eventual, igienizarea acestora cu ajutorul unor lămpi UV se 
realizează: dimineaţa înainte de sosirea copiilor, când aceştia sunt afară, la ora prânzului şi 
seara, precum şi în timpul activităţilor de curăţenie. Ventilarea naturală durează cel puţin 20 
de minute de fiecare dată. Dacă este posibil, se menţin ferestrele şi/sau uşile camerelor 
deschise, pentru a permite o mai bună circulaţie a aerului în spaţiu, fără a compromite 
siguranţa copiilor (de exemplu, ferestre care nu sunt la îndemâna copiilor, uşi cu bariere de 
securitate). 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii 
     Este interzisă folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului. 

Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii, personal didactic 

9 
Asigurarea de soluții dezinfectante pentru 

mâini și de materiale igienico-sanitare 

     Montarea sau plasarea la intrarea în incintă și în fiecare spațiu din incintă a unor doze cu 
soluție dezinfectantă pentru mâini. 

Responsabil: Administrator patrimoniu, magazioner 
     Asigurarea cantităților necesare de materiale igienice pentru grupurile sanitare (săpun 
lichid, hârtie igienică și prosoape de hârtie). 

Responsabil: Administrator patrimoniu, magazioner 

3 

Măsuri de 
prevenire a 
răspândirii 

virusului SARS-
CoV-2 

10 Reguli generale 

În toate spațiile în care se vor desfășura activitățile  cu copiii vor fi afișate mesaje de 
informare/avizare, adaptate vârstei preșcolarilor, cu privire la normele igienico-sanitare și de 
prevenire a infectării cu SARS- CoV- 2 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
Pe tot parcursul derulării activităților cu copiii se vor respecta, pe cât posibil, regulile generale 
ale unei conduite sănătoase, așa numitele ”gesturi-barieră”, menite să prevină infecție cu 
coronavirus 
Responsabil: Personalul nedidactic– îngrijitori copii, cadrele didactice desemnate prin 

programare 
În primele zile se vor discuta cu copiii noile reguli, comunicate într-o formulare prietenoasă, 
ușor de înțeles și de aplicat de către copii. 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
Se va urmări limitarea ca durată a contactelor fizice între copii și explicarea repetată, cu 
blândețe a regulilor pe care copiii le au de respectat 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

Înțelegerea de către copii a  reprezentării spațiului personal și a distanței care trebuie 
menținută va fi asigurată prin activități de înviorare, activități psihomotrice și de educație 
fizică. 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
Vor fi organizate grupele în funcție de mobilierul preexistent și care nu poate fi dislocat.  
Responsabil: Director/ cadrul didactic delegat cu atribuții manageriale, administrator 

patrimoniu 
Fiecare grupă de copii va fi personalizată cu simboluri și culoare specifice; locul fiecărui copil 
în grupul său, în perioada derulării activităților educaționale zilnice, a servirii mesei, pătuțul 
și dulapul vestiar va fi marcat printr-un simbol unic, specific preșcolarului respectiv, și va 
conține și numele și prenumele preșcolarului. 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
Planificarea activităților recreative se va face în funcție de o temă, în măsura în care se va 
putea ține cont de acest lucru, luând în calcul aspectele care îi interesează pe copii în această 
perioadă, vârsta copiilor, evenimentele care se petrec în viața lor etc.  

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 

11 Distanțare fizică 

     Traseul prin curtea unităţii până la intrare şi în incintă se va realiza pe un culoar bine 
delimitat şi semnalizat. 
    Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită reducerea numărului de copii în 
cameră, iar distanţa dintre ei să fie maximizată, fără a compromite funcţionarea normală a 
activităţilor recreative. 

Responsabil: Cadrele didactice 
     Distanţarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare şi în sălile de 
mese) prin plasarea paturilor, şezlongurilor, respectiv a măsuţelor la cel puţin 1 m distanţă 
între ele. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitori copii, cadrele didactice 
     Se vor asigura încăperi dedicate pentru a evita contactul dintre persoanele din grupuri 
diferite; va fi nominalizat personalul care lucrează la fiecare grupă de copii şi vor fi repartizate 
spaţiile în care aceştia îşi vor desfăşura activitatea zilnică în mod constant. 
Responsabil: Director/ cadrul didactic delegat cu atribuții manageriale, administrator 

patrimoniu 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

 

     Izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu temperatura peste 37,3 grade Celsius 
şi/sau altă simptomatologie de boală infectocontagioasă acută dezvoltată în timpul şederii în 
unitate; nu va comunica cu restul spaţiilor definite; va fi deservit de o persoană adultă numită 
anume şi instruită pentru supraveghere. 

Responsabil: Administrator patrimoniu, asistente medicale 
     Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eşalonează sosirile/plecările, pentru a se 
respecta distanţarea fizică. 
Responsabil: Director/ cadrul didactic delegat cu atribuții manageriale, administrator 

patrimoniu, personalul desemnat zilnic 
     Activităţile în aer liber vor reprezenta o proporţie cât mai mare din program. Pot fi în 
acelaşi timp afară mai multe grupe, cu condiţia de evitare a contactului strâns între copii şi a 
jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puţin de 1 m. 

Responsabil: Cadrele didactice desemnate prin programare 
Jocurile de mișcare se pot desfășura, însă în context nou create de cadrul didactic, adaptate 
măsurilor de distanțare fizică.  

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 
După finalizarea activităților cu copiii, aceștia vor merge să se spele pe mâini, în grupul din 
care au făcut parte. Distanța dintre copiii care stau la rând va fi de cel puțin 1m. Acest lucru 
este marcat pe suprafața podelei sau poate fi folosită o sfoară cu noduri/inele plasate la 
distanța optimă. 

Responsabil: Cadrele didactice de la grupele repartizate prin programare 

12 Personalizarea obiectelor și a spațiului 

     Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual (jucării, instrumente 
de scris, caiete, cărţi etc.). 

Responsabil: Cadrele didactice desemnate prin programare 
     Mesele/scaunele vor fi marcate și personalizate pentru a asigura distanţa fizică 
recomandată între copii. 

Responsabil: Cadrele didactice desemnate prin programare 

     Pătuţul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit întotdeauna de acelaşi copil. 
Responsabil: Cadrele didactice desemnate prin programare 

13 Triajul epidemiologic 
     Se efectuează zilnic de către cadrul medical al unităţii/persoana desemnată anume în acest 
scop şi constă în: 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

- măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie sa 
depăşească 37,3 grade Celsius; 
- în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade Celsius, se recomandă 
repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; 
- dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/şi prezenţa de 
simptome respiratorii şi/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute, copiii nu 
sunt primiţi la program. Aceştia sunt lăsaţi în grija părinţilor cu recomandarea unui consult 
medical de specialitate. 

Responsabil: Asistentele medicale 

4 

Măsuri de igienă 
și comportament 

în timpul 
desfășurării 
activităților 
recreative 

14 
Apariția simptomelor de infecție 

respiratorie sau alte semne de boală 

     Copiii care dezvoltă semne/simptome de infecţie respiratorie sau de alte boli 
infectocontagioase acute în timpul prezenţei în unitate trebuie să fie separaţi în izolator, 
supravegheaţi de personalul medical al unităţii sau un alt angajat special desemnat şi instruit 
în acest scop şi vor aştepta să fie preluaţi de familie cât se poate de repede, cu recomandarea 
de a se adresa, cât mai curând, medicului de familie pentru consultaţie. 

Responsabil: Asistentele medicale 

15 Schimbul de obiecte/jucării 
     Schimburile manuale de baloane, jucării, creioane etc. trebuie evitate sau însoţite de 
proceduri de dezinfectare cu soluţii biocide avizate, după fiecare utilizare.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice 

16 Igiena mâinilor 

     Copiii trebuie să se spele pe mâini cu apă şi săpun, frecvent şi minuţios, timp de cel puţin 
20 de secunde. Mâinile sunt apoi şterse cu prosoape de hârtie de unică folosinţă. Se recomandă 
crearea unei deprinderi consolidate prin joc și realizarea ei sub supravegherea adultului. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice 
Spălarea mâinilor: atât angajaţii, cât şi copiii trebuie să se spele pe mâini:  
- la sosirea în grădiniţă; 
- înainte şi după fiecare masă; 
- după somn/strănut/tuse; 
- după folosirea toaletei; 
- după venirea din spaţiul exterior special amenajat pentru locul de joacă; 
- când mâinile sunt vizibil murdare; 
- la sosirea de acasă şi la plecarea spre casă. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice, personal didactic 
auxiliar, asistente medicale 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

5 
Măsuri speciale 
pentru protecția 

personalului 

17 Asigurarea echipamentului de protecție 

     Asigurarea necesarului de măști, mănuși de protecție sau, opțional, viziere și halate de 
protecție pentru întreg personalul, precum și asigurarea sacilor din plastic pentru colectarea 
măștilor și a mănușilor utilizate; măștile se schimbă o dată la 4 h și ori de câte ori s-a umezit 
sau deteriorat. 
Responsabil: Director/ cadrul didactic delegat cu atribuții manageriale, administrator 

patrimoniu, personalul desemnat zilnic 

18 Asigurarea spațiilor dedicate personalului 

     Asigurarea și, după caz, verificarea spațiilor dedicate personalului, în așa fel încât fiecare 
să dețină un spațiu propriu în care să își poată depozita obiectele personale, inclusiv 
îmbrăcămintea și încălțămintea de interior/exterior; în incintă, personalul va utiliza 
încălțăminte de interior și, după caz, îmbrăcăminte de interior (aceasta nu va fi dusă acasă și 
se vor lua măsuri pentru spălarea ei în unitate sau pentru spălarea ei la o unitate specializată). 

Responsabil: Administrator patrimoniu, personalul desemnat zilnic 

6 

Măsuri de igienă 
și comportament 

pentru 
personalul 
grădiniței 

19 Triajul epidemiologic 

     Se efectuează zilnic la începutul programului de către cadrul medical al unităţii/persoana 
desemnată anume în acest scop. Acesta constă în: 
- măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie să 
depăşească 37,3 grade Celsius. 
- în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade Celsius, se recomandă 
repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. 
- dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/şi prezenţa de 
simptome respiratorii şi/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute, 
personalul nu va fi primit la program. 
- personalul cu simptome respiratorii, febră şi cu oricare alte semne/simptome de boli 
infectocontagioase acute nu se va prezenta la lucru şi va anunţa această situaţie conducătorului 
instituţiei. 
- personalul care a venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 nu se va 
prezenta la serviciu. 
- angajaţii care prezintă simptome respiratorii, febră şi oricare alte semne/simptome de boli 
infectocontagioase acute în timp ce sunt la serviciu vor merge acasă cât mai curând posibil şi 
se vor adresa medicului de familie. 

Responsabil: Asistente medicale,  personalul desemnat zilnic 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

20 Măsuri de prevenire a răspândirii bolii 

     Masca facială va fi utilizată exclusiv la grădiniţă de către tot personalul angajat şi trebuie 
schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin 
programare, personal diactic auxiliar, asistente medicale 

     La intrarea în unitate, personalul va purta încălţăminte ce va fi utilizată exclusiv în incinta 
acesteia.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin 
programare, personal diactic auxiliar, asistente medicale 

     Măştile şi mănuşile de unică folosinţă purtate vor fi colectate în vederea eliminării, în 
locuri special amenajate, în recipiente adecvate. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin 
programare, personal diactic auxiliar, asistente medicale 

     Persoana adultă desemnată şi instruită pentru supravegherea copilului cu simptome 
respiratorii trebuie să se spele pe mâini după ce a predat copilul familiei, minimum 20 de 
secunde, cu apă şi săpun. După plecarea copilului din unitate se vor face curăţenia şi 
dezinfecţia tuturor spaţiilor şi obiectelor utilizate de acesta (sala de grupă, dormitor, sala de 
mese, grupuri sanitare, locuri de joacă, jucării etc.). 

Responsabil: Asistente medicale 

7 

Măsuri de igienă 
și comportament 

pentru 
aparținători 

(părinți) 

21 Starea de sănătate a copiilor 

    Copiii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduşi la grădiniţă. 
Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 

    Părintele/aparținătorul va măsura temperatura copilului, înainte de a pleca la grădiniţă. 
Dacă are simptome respiratorii sau febră (37,3°C sau mai mare), copilul nu va fi dus la 
grădiniţă. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
     Aparținătorii vor aștepta în apropierea unității de învățământ rezultatul triajului 
epidemiologic. În situația în care un copil prezintă simptome sau există suspiciunea că starea 
sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în incintă și i se va recomanda să se 
adreseze medicului de familie. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 

22 Măsuri de igienă 
     Părinţii trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la 
grădiniţă și la sosirea acasă. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
23 Transferul de obiecte      Copiii nu trebuie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare. 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
     Transferul de obiecte sau echipamente între casă şi unitate trebuie limitat la ceea ce este 
strict necesar: haine de schimb şi încălţăminte suplimentară. Pijamalele copiilor vor fi aduse 
la grădiniță în săculeți individuali. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor, personal 
nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 

24 Măsuri de prevenire a răspândirii bolii 

     Părinții/aparținătorii trebuie să poarte mască la predarea/preluarea copiilor. 
Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 

     Accesul în incinta închisă grădiniței a părinților/aparținătorilor este interzis (cu excepția 
cazurilor de urgență medicală). 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor, personal 
nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 

    Părinții/aparținătorii care au venit în contact cu opersoană confirmată cu SARS COV-2 nu 
vor aduce copilul la grădiniță și vor urma procedurile prevăzute de legislația în vigoare. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
 

    Părinții nu au voie să rămână cu copiii în curtea grădiniței după preluarea acestora de la 
grădiniță. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 

25 Intrarea în colectivitate a copiilor 

 
     Copiii care au fost înregistrați cu temperatură vor putea reveni în colectivitate doar după 
prezentarea avizului medical eliberat de către medicul de familie. 

Responsabili: Părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
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Etapa Operaţiunea 
Nr. 
crt 

Tipul măsurii 
Nr. 
crt. 

Denumirea Activităţi desfăşurate 

 
 
 
 
 

8.6 Particularizarea acţiunilor procedurii operaţionale în desfăşurarea activităților recreative/rutinelor în grădiniţă, pe perioada vacanței de vară, în 
contextul pandemiei  COVID-19 

Nr. 
crt. 

Etapa Descrierea operaţiunilor 

1. 

Pregătirea instituţiei pentru 
primirea copiilor: 

     În fiecare dimineață, înainte de sosirea copiilor, personalul unității va dezinfecta, cu soluții biocide avizate de Ministerul Sănătății 
și cu aparatură specifică – lămpi UV, aparate de purificare a aerului sau altele omologate și care au avizul ministerului Sănătății - 
TOATE spațiile din incinta unității. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 
     La intrarea în unitate și, în măsura în care este posibil, la intrarea în fiecare sală de grupă, vor fi instalate covorașe impregnate cu 
dezinfectant, care vor fi schimbate/reîmprospătate ori de câte ori este nevoie. 

Responsabil: Administrator patrimoniu, personal nedidactic- îngrijitor copii 
     La sosirea în grădiniță, fiecare dintre angajații unității își va măsura temperatura cu aparatul de testare şi ȋşi va schimba 
echipamentul de protecție (mască și mănuși) cu unul nou. Acestea se vor găsi permanent într-un loc special amenajat, uşor accesibil 
ȋn holul de acces în unitate. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare, personal diactic auxiliar, 
asistente medicale 

     Pe întreg parcursul zilei, întreg personalul va fi protejat cu măști și mănuși de protecție, pe care le vor schimba ori de câte ori este 
cazul. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare, personal diactic auxiliar, 
asistente medicale 

     În fiecare după-amiază, după plecarea copiilor, personalul unității va curăța și dezinfecta, cu soluții biocide avizate de Ministerul 
sănătății și cu aparatură specifică – lămpi UV, aparate de purificare a aerului sau altele, omologate și care au avizul ministerului 
Sănătății - TOATE spațiile din incinta unității. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 
2. Primirea copiilor în grădiniţă 

8.00 – 8.40 
Primirea copiilor în grădiniţă se va face  în intervalul orar 8.00 – 8.40, pe baza unui program cu intervale orare bine stabilite pentru 

fiecare grupă în parte. Copiii vor fi preluați la intrare de către o îngrijitoare/educatoare și de asistentele medicale care vor face triajul 
zilnic şi vor măsura temperatura fiecărui copil cu aparatul de testare aflat ȋn dotarea unităţii (în cazul în care în grădiniță nu există 
cadru medical, conducerea unității va lua legătura cu medici de familie sau centre de permanență pentru asigurarea triajului zilnic 
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al copiilor), ACCESUL PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ FIIND STRICT INTERZIS. La predarea/preluarea copiilor, atât părinții, 
cât și personalul grădiniței, vor purta măști și mănuși de protecție. ESTE INTERZISĂ, DE ASEMENEA intrarea în grădiniță a 
copiilor care prezintă semne de boală (febră, rinoree, tuse, erupții cutanate, diaree, vomă, conjunctivită etc.). În cazul în care se 
constată prezența unui simptom dintre cele enumerate, COPILUL NU VA FI PRIMIT ÎN GRĂDINIȚĂ. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare, asistente medicale, 
părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 

 Îngrijitoarele vor fi prezente pe coridoare, pentru a-i supraveghea și sprijini pe copii  cât timp aceștia îşi vor schimba hainele şi 
încălţămintea şi le vor aşeza în dulăpioare, după care îi vor îndruma/însoți spre grupul sanitar pentru a-și spăla și dezinfecta mâinile, 
abia apoi copiii se vor îndrepta  spre sala de grupă, unde vor fi preluați de educatoare. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
3. Micul dejun 9.00-9.30 Înainte de micul dejun copiii vor fi duşi la toaletă în grupuri de câte 2-3, pentru a-și spăla și dezinfecta mâinile. Se vor folosi săpun 

lichid, prosoape de hârtie și dezinfectante care au avizul Ministerului Sănătății. La grupurile sanitare, educatoarele şi îngrijitoarele 
vor fi prezente pentru a supraveghea/sprijini atent acţiunile copiilor -  mersul la toaletă, spălatul pe mâini, ștersul mâinilor și 
dezinfectarea mâinilor, (în această ordine). Copiii vor merge la masă şi vor servi micul dejun sub supraveherea educatoarelor şi a 
îngrijitoarelor. Așezarea la masă se va realiza respectănd distanța de 1,5 metri între copii. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
Bucătăresele şi femeile de la sala de mese se vor îngriji ca mâncarea/ceaiul/laptele să nu fie fierbinţi, iar vesela din care vor servi 

copiii să fie curată și dezinfectată.  
Responsabil: Personal nedidactic- bucătărese, personal nedidactic- îngrijitor copii 

 
Mesele vor fi spălate și dezinfectate, atât înainte, cât și după servirea micului dejun, a gustării și a prânzului. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 
 
Dacă vreun copil se va simţi rău sau va avea nevoie la toaletă, în timpul servirii mesei/gustării, acesta va fi însoţit de o educatoare 

sau îngrijitoare la cabinetul medical sau la baie, după caz. 
Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 

4.  Desfăşurarea activităţilor 
9.30-12.00 

 
Pe parcursul desfăşurării activităţilor recreative din perioada vacanței de vară în grădiniţă, îngrijitoarele vor face echipă cu 

educatoarele, pentru a duce copiii ori de câte ori este nevoie, la grupurile sanitare în grupuri de 2-3 copii.  Îngrijitoarele/educatoarele 
vor supraveghea atent acţiunile acestora – mersul la toaletă, spălatul pe mâini, ștersul mâinilor și dezinfectarea mâinilor, (în această 
ordine) şi se vor îngriji să fie disponibile hârtie igienică, prosoape de hârtie pentru ştersul mâinilor, dezinfectant,  gresia să fie uscată 
pentru a preveni alunecările etc.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
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Atât înainte, cât și după activităţile recreative din perioada vacanței de vară, îngrijitoarele/educatoarele vor spăla și vor dezinfecta 
măsuțele și jucăriile folosite de preșcolari. Se vor utiliza doar jucăriile care pot fi dezinfectate. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
Pentru activitățile recreative din perioada vacanței de vară, de la grupurile sanitare copiii vor fi preluaţi în mod organizat de către 

educatoare, şi duşi în sălile de clasă (unde se va respecta pe cât posibil distanța între copii, iar activitățile vor fi organizate pe 
centre, ȋn grupuri mici), sau, dacă există posibilitatea, se vor deplasa pentru activități în curtea grădiniței. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
Gustarea de la ora 10.00/10.15 va fi servită sub atenta supraveghere a educatoarelor de la grupă.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
Notă: vor fi asigurate lavete de culori diferite pentru: igienizarea sălii de grupă, a sălii de mese, a chiuvetelor, respectiv 

toaletelor, pentru a se evita folosirea aceleiași lavete în spații sau pe obiecte diferite. 
Responsabil: Administrator patrimoniu, magazioner, personal nedidactic- îngrijitor copii 

5. Masa de prânz 12.00-13.00 Înainte de servirea mesei de prânz, copiii, în grupuri de câte 2-3, vor merge la grupurile sanitare, unde vor fi supravegheaţi de 
educatoare/îngrijitoare, pentru mersul la toaletă, spălatul pe mâini, ștersul mâinilor și dezinfectarea mâinilor, (în această ordine), 
după care în mod organizat  vor merge să servească prânzul. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
 
În timp ce copiii servesc masa de prânz, îngrijitoarele vor pregăti paturile pentru programul de relaxare/somn, se vor asigura că 

sunt bine fixate pentru a preîntâmpina posibile accidente. 
Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 

Bucătăresele şi îngrijitoarele se vor îngriji ca mâncarea – supa/ciorba, etc. - să nu fie fierbinte, iar vesela din care vor servi să fie 
curată și dezinfectată. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, personal nedidactic – bucătărese  
 
După servirea mesei de prânz, copiii, în grupuri de câte 2-3, vor merge la grupurile sanitare, unde vor fi supravegheaţi de 

educatoare/îngrijitoare, pentru mersul la toaletă, spălatul pe mâini, ștersul mâinilor și dezinfectarea mâinilor, (în această ordine),  
iar apoi vor merge în dormitor. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
6. Programul de 

relaxare/somn 13.00-15.00 
Pregătirea pentru somn – îmbrăcarea copiilor în pijamale se va face sub supravegherea educatoarelor și îngrijitoarelor de la grupă, 

respectându-se pe cât posibil distanța între copii. Copiii vor fi ajutaţi de către îngrijitoare şi educatoare să se îmbrace în pijamale şi 
să-şi aranjeze hainele în cuierele de la pat. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
Educatoarea va supraveghea somnul/relaxarea copiilor. 

Responsabil: Cadrele didactice desemnate prin programarer 
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7. Gustarea 15.30-16.00 La ora 15.00 copiii vor fi treziţi de către educatoare, se vor îmbrăca în hainele de clasă, îşi vor pune pijamalele în paturi, şi sub 

supravegherea educatoarei și a îngrijitoarei, în grupuri de câte 2-3, vor merge la grupurile sanitare, pentru mersul la toaletă, spălatul 
pe mâini, ștersul mâinilor și dezinfectarea mâinilor, (în această ordine), după care vor merge în sala de mese pentru a servi gustarea.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
 
După servirea gustării, sub supravegherea educatoarei și a îngrijitoarei, în grupuri de câte 2-3, vor merge la grupurile sanitare, 

pentru mersul la toaletă, spălatul pe mâini, ștersul mâinilor și dezinfectarea mâinilor, (în această ordine), iar apoi în sala de grupă 
sau în curte pentru desfăşurarea activităţilor recreative de dupăamiază.  

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare 
8. Plecarea copiilor 16.00 – 

17.00 
În intervalul orar 16.00 -17.00 copiii vor fi predaţi părinţilor de către educatoare, dacă se află în curte, sau de către îngrijitoare 

care va duce copiii la ușa de acces a grădiniței, la solicitarea prin interfon (unde acesta există) sau prin telefon a părintelui, dacă 
preșcolarii se află în sala de grupă, unde desfăşoară diverse activităţi şi jocuri recreative. 

ACCESUL PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ PENTRU PRELUAREA COPIILOR ESTE STRICT INTERZIS! 
Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii, cadrele didactice desemnate prin programare,  

părinți/tutori/ reprezentanți legali, însoțitori ai preșcolarilor 
 

9. Dezinfectarea spațiilor după 
plecarea copiilor: 

Începând cu ora 17.00 îngrijitoarele vor igieniza și dezinfecta spațiile și jucăriile, utilizând substanțe și/sau aparatură avizate de 
Ministerul Sănătății. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 
La ora 17.30 grădiniţa se va închide. 

Responsabil: Personal nedidactic- îngrijitor copii 
 

 
8.7 Valorificarea rezultatelor activităţii 

Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate comisiile și compartimentele din GrădiniȚa P.P. Nr. 14 Timișoara, de salariați, educabili și terții din exterior, prin 
organizarea activității venindu-se în întâmpinarea nevoii părinților și a comunității.  

 
 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI ATRIBUȚII ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII  
 

 9.1. Conducătorul instituției/ cadrul didactic delegat cu preluarea atribuțiilor manageriale 
- Aprobă procedura 
- Asigură implementarea și menținerea procedurii  
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- Semnează pentru verificare  
- Aplică ştampila unităţii 
- Coordonează şi monitorizează activităţile prevăzute de procedură 
9.2. Coordonatorul (responsabilul/președintele) CEAC 
- Asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri; 
- Coordonează şi monitorizează activităţile prevăzute de procedură 
- Asigură difuzarea procedurii 
9.3. Cadrele didactice 
- Desfășoară activitatea pe durata vacanței de vară cu respectarea circuitelor de intrare-ieșire și a fluxurilor prevăzute în prezenta procedură. 
9.4. Compartimentul Secretariat 
- Asigură distribuire prezentei proceduri către fiecare compartiment spre informare și  aplicare 
- Asigură arhivarea 
9.5. Compartimentul Administrativ 
- Asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri; 
- Asigură instruirea, organizarea și coordonarea activității personalului nedidactic 
- Asigură baza de materii prime și materiale dezinfectante, materiale de curățenie, de igienizare necesare pe totă durata de desfășurarea a ctivității 
Asigură reorganizarea spațiului educațional al grădiniței în concordanță cu măsurile prevăzute în Ordinul nr.3235/93/2021 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 

redeschiderii grădinițelor, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2, emitenți Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării.  
- Organizează și distribuie personalul nedidactic  pe grupe, în așa fel încât să se minimalizeze rotația de personal la aceeași grupă. 
- Realizează achizițiile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei proceduri. 

9.6. Compartimentul Contabilitate 
 - Asigură resursele financiare necesare  realizarea achizițiilor de materii prime și materiale necesare bunei desfășurări a activității din perioada vacanței de vaă 2020. 

9.7. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic de la nivelul instituției 
- Aplică și menține procedura 
- Desfășoară întreaga activitate conform normativelor legale valabile la nivel național și a prezentei proceduri 
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură 
- Personalul instituției va purta echipament de protecție – mănuși și măști – pe întreaga perioadă a desfășurării activității în unitate. 
9.8. Părinții/ tutorii/reprezentanții legali/aparținătorii preșcolarilor înscriși  
- Își asumă participarea copiilor la activități 
- Monitorizează starea de sănătate a propriilor copii. 
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură. 
-Poartă echipament de protecție – mănuși și măști – atât la aducerea, cât și la preluarea copiilor din unitate.  
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10.   DISPOZIȚII FINALE 
  Pentru buna informare a cadrelor didactice și a tuturor persoanelor implicate, prezenta procedură va fi postată  la avizierul unității școlare și pe site-ul unității de învățământ: 
www.gradipp14timisoara.ro 
 Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se află în dosarele compartimentului Secretariat şi în documentele echipei 

manageriale.  
 Analiza şi revizuirea procedurii se face anual sau ori de câte ori apare o situație similară pandemiei COVID-19, respectiv funcționarea unității de învățământ în timpul 

unei strări de alertă similare,  modificări ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac obiectul 
acestei proceduri. 

 
11. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

Nr. ex. Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data retragerii Data intrării în 
vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1. Management LUPUȚ FLORICA 05.02.2021   08.02.2021  
2. Secretariat CACOVEAN ANGELA 05.02.2021   08.02.2021  
3. CEAC TANASOIU 

MARGARETA 
05.02.2021   08.02.2021  

4. SCIM RAȚ DANIELA 05.02.2021   08.02.2021  
5. Administrativ CACOVEAN ANGELA 05.02.2021   08.02.2021  
 

12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 
Nr. 

anexă/ 
cod formular 

Denumirea anexei/ 
formularului 

 
Elaborator 

 
Aprobă 

 
Nr. de 

ex. 

 
Difuzare 

Arhivare  
Alte 

elemente  
loc 

 
perioadă 

------ Copertă ---------- 

 

------- 1 Comisie Arhivă Conform Nomenclator 

Arhivistic 

 

Anexa 1 TABEL NOMINAL CU 
MEMBRII 

PERSONALULUI 
UNITĂȚII 

Director  1     
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Anexa 2 

TABEL NOMINAL CU CADRE DIDACICE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR, PERSONAL 
MEDICAL  ŞI PERSONAL NEDIDACTIC  CARE AU LUAT LA CUNOŞTINŢǍ PREZENTA 

PROCEDURǍ  CARE TREBUIE RESPECTATǍ  
 

NR. 
CRT 

NUME SI PRENUME PERSONAL GRADINITA SEMNǍTURA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   
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18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

Director, 

Prof. LUPUȚ FLORICA 


