
PROGRAM PROVIZORIU  
(până la noi reglementări) 

 

Pentru respectarea normelor referitoare la asigurarea distanțării și reducerea 

interacțiunii între grupe pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu 

Ordinul MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ordin M.S. nr. 1456 din 25 august 2020 și 

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, programul grădiniței a suferit 

modificări astfel: 

 

 

-ACCESUL ÎN INCINTĂ A PREȘCOLARILOR-  
 

 

 CLĂDIREA PJ (STR.MOȚILOR, NR. 58) 

Părinții însoțesc preșcolarii până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe la 

intrarea principală din strada Moților nr. 58 și pe la intrarea din spatele grădiniței,  respectându-

se programul comunicat de către conducerea grădiniței pentru fiecare grupă de copii constituită. 

Triajul epidemiologic se va realiza la  intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program: 

Grupele de la parter (mică Vrăbiuțe+ mare Albinuțe) după triaj, circuit intrarea din spate-coridor-

birou administrator (grupa Albinuțe); 

Grupele etaj I+II circuit comun: intrare principală-coridor principal- scări. 

 

 

ORAR PARTER 

• ora  7:30 -7:45;  8:15-8:30-Grupa mare Albinuțe 

• ora 7:45- 8:15 -Grupa mică Vrăbiuțe 

 

ORAR  ETAJUL 1 

• ora 8:00-8:30 - Grupa mică Ursuleții, grupa mijlocie Veverițe, grupa mijlocie Fluturașii   

 

 

ORAR ETAJUL 2 

• ora 7:30-8:00 -Grupa mare Mămăruțe, grupele combinate Floricele, Iepurașii  

 

*În cazul fraților aflați în grupe care vin la ore diferite, la sosire se va respecta programul 

copilului care vine mai târziu. 

 

 



 STRUCTURA 1 (STR.11 OCTOMBRIE NR.3) 

 

Părinții însoțesc preșcolarii până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe la 

intrarea principală din strada 11 Octombrie nr. 3. 

Triajul epidemiologic se va realiza la intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program : 

 

• 07:30-08:00 – grupa mare Mămăruțe (parter) și grupa mijlocie Steluțe (etaj) 

• 08:00-08:30 – grupa combinată Furnicuțe (parter) și grupa mică Albinuțe (etaj) 

 

*În cazul fraților aflaţi în grupe care vin la ore diferite, la sosire se va respecta programul 

copilului care vine mai târziu. 

 

 

 STRUCTURA 2 (STR. OȚETULUI NR.3) 

 

Părinții însoțesc preșcolarii până la căile de acces în  grădiniță, accesul fiind realizat pe la 

intrarea principală din str.Oțetului nr. 3 și str.Salcâmului nr 3, iar plecarea părinților și a copiilor 

se va realiza doar pe str. Salcâmului. 

Triajul epidemiologic se va realiza la  intrarea  principală față/ montare cort la intrarea în unitate 

respectând următorul circuit și program : 

• 07:30-08:00 – grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

• 08:00-08:30 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

 

*În cazul fraților aflaţi în grupe care vin la ore diferite, la sosire se va respecta programul 

copilului care vine mai târziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-PROGRAMUL DE PLECARE ACASĂ A PREȘCOLARILOR- 
 

 

Conducerea unității va desemna persoana care va preda copilul părintelui, părintele 

respectând circuitele de acces din fiecare  unitate și programul stabilit, va suna la interfon, va 

anunța numele copilului, persoana desemnată va preda copilul doar pe baza de legitimare. 

Părinții se vor angaja, conform contractului educațional semnat, să respecte orarul de plecare 

acasă,  stabilit pe fiecare structură în parte. 

 

 CLĂDIREA PJ (STR.MOȚILOR, NR. 58) 

ora 15:45-16:20(Grupa mică);  

ora 16:20-17:00(Grupa mare) 

 

 STRUCTURA 1 (STR.11 OCTOMBRIE NR.3) 

Program plecare acasă la amiază: 

12:45-13:00 - grupa mică (etaj) și combinată (parter); 

13:00-13:15 – grupa mijlocie (etaj) și grupa mare (parter). 

 

Program plecare acasă după-masă: 

15:30-16:15 – grupa mică (etaj) si grupa combinată (parter); 

16:15-17:00 – grupa mijlocie (etaj) și grupa mare (parter). 

 

 STRUCTURA 2 (STR. OȚETULUI NR.3) 

 

Program plecare acasă la amiază: 

12:45-13:00 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

13:00-13:15 –grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

 

Program plecare acasă după-masă: 

15:30-16:15 – grupa mică Mămăruțele (etaj) și grupa mijlocie Albinuțele (parter) 

16:15-17:00 –grupa mare Fluturașii (etaj) și grupa mare Bobocii (parter) 

 

*În cazul fraţilor aflaţi în grupe care vin la ore diferite, la plecare se va respecta programul 

celui care pleacă mai repede. 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE! 
 Programul de activitate al personalului, dar și programul zilnic pot suferi 

modificări, în funcție de normele/ Ordinele Ministerului Educației și Cercetării. 

          


