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Informarea și instruirea părinților privind punerea în 
aplicare a instrucțiunii de redeschidere a grădinițelor



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

REGLEMENTĂRI-CADRU 
SPECIALE 

DE PUNERE ÎN APLICARE A 
INSTRUCȚIUNII PRIVIND 

PREGĂTIREA PENTRU 
REDESCHIDERE ȘI RELUAREA 

ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE 
EDUCAȚIE TIMPURIE ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 



DISPOZIȚII GENERALE

 Decizia de a redeschide instituțiile de educație timpurie, total sau parțial, în 
condițiile actuale de după perioada pandemică provocată de Covid-19 trebuie să fie 
luată conform unei abordări bazate pe riscuri, pentru a maximaliza beneficiile 
educaționale, de dezvoltare și de sănătate pentru copii, cadre didactice, personal și 
publicul larg și a contribui la prevenirea unui nou focar de infecție în comunitate. 

 Prezentele Reglementări-cadru speciale de punere în aplicare a 
Instrucțiunii1 privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității 
instituțiilor de educație timpurie în condițiile pandemiei Covid-19 (în 
continuare – Reglementări-cadru speciale) se bazează pe prevederile de 
ordin general, formulate de Comisia Extraordinară în Sănătate Publică 
privind controlul infecției cu Covid-19, și este specifică pentru instituțiile de 
educație timpurie (în continuare - IET), deoarece acestea sunt unice în 
abordarea și formatul lor pedagogic caracteristic copiilor mici și în 
accentul lor dublu – de îngrijire și educație. În document sunt descrise 
principiile generale, precum și măsurile practice care trebuie luate în 
considerație la redeschiderea IET și reluarea activității acestora, în special 
pentru copiii cu vârsta de 4 ani și mai mult. 



REGLEMENTĂRI PRIVIND DECIZIA DE 
REDESCHIDERE ȘI RELUAREA 

ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE 
TIMPURIE 

 Programul de activitate al IET – nu mai mult de 7-9 ore, cu aflarea
copiilor în instituție nu mai mult de 5-7 ore pe zi, pentru a minimaliza
riscurile pentru copii. 

 Deschiderea grupelor se va putea realiza eșalonat cu un număr redus de 
copii – câte 7-8 copii de 2-4 ani și câte 10-12 copii de 4-6(7) ani, în 
funcție de suprafața din grupă, dar nu mai mică de 4 m2 pentru un copil 

 Completarea grupelor doar cu copii cu vârsta nu mai mică de 4 ani, 
pentru o primă perioadă

 Se va asigura, cu preponderență, accesul copiilor care: ambii sau unicul 
părinte ai cărora sunt angajați și prezintă dovada prezenței fizice la 
serviciu (cu accent pe lucrătorii medicali, polițiști, educatori/ personalul 
din IET), a copiilor din familiile cele mai dezavantajate (ex., cu 2-3 și 
mai mulți copii, cu dizabilitate/CES etc.) 



 La grupa de copii vor activa concomitent câte 1 educator per 4-5/6 copii 
(adică 2 educatori per grup și 1 asistent de educator) – pentru toată 
perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19 

 Stabilirea unui grafic eșalonat de sosire și plecare a copiilor la și
de la instituția de educație timpurie, pentru a evita
supraaglomerarea, cu respectarea distanței fizice/sociale. 

 Stabilirea locului și modalității de efectuare a filtrului de dimineață pentru 
copii și personal.

 Replanificarea numărului de paturi, precum și replanificarea meselor în 
sala de grupă și a locurilor la ele cu distanțierea de cel puțin 1,5 m. 

 Stabilirea unui orar/grafic de ieșire la și intrare de la plimbare, așa încât 
copiii să nu se aglomereze în spațiile comune 



CÂND COPIII POT MERGE LA GRĂDINIȚĂ?

 Instituțiile de educație timpurie vor fi redeschise și își vor putea
relua activitatea în baza Raportului de autoevaluare coordonat cu 
structurile teritoriale ANSP și ANSA.

 În cazul în care o instituție nu îndeplinește condițiile sanitaro-
igienice, de dotare și asigurare cu personal, stipulate în Raport, 
aceasta nu-și va putea relua activitatea

 Părintele decide: pentru sau împotriva întoarcerii copilului la 
grădiniță în această perioadă.

 Se va lua în considerare starea de sănătate a copilului, traseul spre 
instituție și cum poate fi acesta parcurs în siguranță, dar și starea 
de sănătate a membrilor familiei extinse cu care copilul intră în
contact. 



RESPONSABILITĂȚILE PĂRINȚILOR/ REPREZENTANȚII
LEGALI AI COPILULUI

 Asigură în familie toate condițiile ce reflectă starea sanitar-epidemiologică.
 Respectă regulile sanitar-epidemiologice: igiena personală, curățenia, aerisirea,

alimentația sănătoasă.
 În caz de simptome de tuse, febră, dureri de cap – la copil sau adulți - anunță medicul.
 Este corect și responsabil atunci când i se solicită informații cu privire la coronavirus

(îmbolnăvire, contacte...).
 În caz de contact cu persoane bolnave își asumă responsabilitatea și stă în izolare.
 Îndeplinește instrucțiunile și deciziile IET cu privire la funcționarea,

organizarea și realizarea procesului educational și de îngrijire.
 Sistematic informează asistentul medical și cadrele didactice despre starea de

sănătate a copilului și cazurile de îmbolnăvire a unui membru din familie.
 Manifestă interes și participă la ședințele de educație parentală la distanță.
 Respectă noul program post-pandemic de activitate și de aflare a copilului în

instituție.
 Respectă regulile epidemiologice de protecție în locurile publice (poartă mănuși,

mască, păstrează distanța fizică/socială).
 Mențin comunicarea cu educatorul și informează despre starea de

sanatate a copilului;
 Devin parteneri educaționali de încredere.



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Prezenta declarație este întocmită în baza Instrucțiunii privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație 
timpurie după ridicarea stării de urgență în sănătatea publică si a Reglementarilor speciale privind redeschiderea și reluarea 
activității instituțiilor preșcolare în perioada post COVID-19, aprobate prin Ordinul ____________ din ____________

Declarație pe propria răspundere

Subsemnata/ul_______________________________________, tel. ________________ 
(numele, prenumele părintelui)

părintele/reprezentantul legal al copilului _______________________________________,
(numele, prenumele copilului)

semnez această Declarație pe propria răspundere și îmi asum să respect toate prevederile Instrucțiunii privind redeschiderea și 
reluarea activității instituțiilor de educație timpurie după ridicarea stării de urgență în sănătatea publică și respectarea 
Reglementărilor speciale privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor preșcolare în perioada post COVID-19:

La înscrierea copilului în grupă (în momentul redeschiderii instituției), voi întruni toate condițiile impuse de prevederile Instrucțiunii
și a Reglementări sus-numite.

Mă oblig să prezint certificatul medical al copilului, care confirmă realizarea planului individual de vaccinări conform vârstei (copiile 
cu planul individual de vaccinare).

Să aduc la cunoștința medicului de familie, conducerii Instituției de Educație Timpurie (IET)/ educatorului grupei, asistentei medicale 
orice situație legată de o posibilă contaminare în cadrul familiei sau cercului de prieteni.

Să prezint informații zilnic educatorului grupei/ asistentului medical al instituției despre starea de sănătate a copilului.

Îmi asum răspunderea că la aducerea/ luarea copilului acasă, conform graficului stabilit de grădiniță, voi aștepta la poartă – păstrând 
distanța fizică, fiind echipat/ă cu mască și mănuși.

Voi verifica și voi ține sub control zilnic, înainte de a merge grădiniță, starea mea de sănătate și a copilului, iar la apariția semnelor de 
boală ne vom izola acasă cu informarea medicului de familie și conduceri IET/ educatorului/ asistentei medicale despre starea
sănătății.

Îmi asum responsabilitatea ca copilul meu să frecventeze IET în perioada pandemică chiar dacă copilul are/ nu are boli cronice.

Mă angajez să respect măsurile de protecție aplicate de instituția de educație timpurie pentru controlul infecției COVID-19 și 
prevenirea răspândirii infecții în rândurile  colaboratorilor  IET.



Mă oblig să ofer răspuns corect la următoarele întrebări completând conștiincios tabelul de mai jos:

Dacă  cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul a călătorit în ultimele 14 zile în străinătate sau în țară, în localități din zonele 
afectate de COVID-19 declarate oficial zone epidemiologice cu risc sporit sau în altele decât cele cu transmitere comunitară 
extinsă? NU / DA (încercuiți);

Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul au fost în contact direct cu persoanele ce suferă din cauza infecției cu COVID-
19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând unități medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile? NU / DA
(încercuiți);

Dacă cineva dintre membrii familiei, inclusiv copilul au avut unul sau mai multe dintre următoarele simptome în ultimele 14 zile?
NU / DA (bifați):

SIMPTOM

DA

NU

1 Febră

2 Tuse intensă

3 Dureri de cap

4 Dificultate de a respira

Cunoscând dispoziţiile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că răspunsurile la întrebările de mai sus 
sunt veridice.

Data completării ______________                     

Semnătura părintelui sau reprezentantului legal  ___________________________

Data recepționării declarației _____________  

Semnătura Director IET____________

*Prezenta declarație este semnată în două exemplare (un exemplar conducerii IET, un exemplar părintelui sau reprezentantului 
legal).



STIMAȚI ANGAJAȚI ȘI PĂRINȚI! 
 Având în vedere situația epidemiologică actuală, în scopul protecției sănătății 

proprii și a altor persoane, în mod obligatoriu, este necesar de: 
a) a respecta regulile de igienă a mâinilor; 
b) a respecta regulile de igienă respiratorie; 
c) a monitoriza personal starea proprie de sănătate; 
d) a informa urgent conducerea despre cazul în care un membru al familiei sau o altă

persoană cu care ați fost în contact direct a fost testată pozitiv și de a Vă autoizola
imediat;
e) a evita contactele directe cu personalul din alte spații ale instituției. 
 Preponderent vor fi utilizate pentru comunicare telefonul, mijloacele electronice 

sau alte tehnologii informaționale. Contactele directe se admit, în caz de necesitate 
stringentă, cu respectarea distanței sociale de minim 1-1,5 m și cu purtarea măștii 
(care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul). 

 Nerespectarea regulilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 la locul de 
muncă constituie temei pentru tragerea la răspundere disciplinară a salariaților 
vinovați, iar în cazul nerespectării regulilor de către părinți – sistarea activității 
grădiniței. 
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