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ANUNȚ IMPORTANT PENTRU PĂRINȚI 

 
           Având în vedere prevederile cuprinse la art.11 din Hotărârea Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență nr. 28/ 11.06.2020, precum și în baza Ordinului comun al Ministerului 
Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 
4518/ 12.06.2020 pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, 
grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 și a Notei 
Ministerului Educației și Cercetării nr. 2432/ 16.06.2020, unitățile de învățământ preșcolar pot fi 
redeschise în perioada vacanței copiilor. 
          Conform tuturor prevederilor în vigoare, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Iași va fi 

deschisă în perioada 29.06.2020 – 10.07.2020 și va putea primi un efectiv maxim de 72 de preșcolari 
distribuiți în 6 grupe a câte 12 preșcolari reînscriși în unitatea de învățământ pentru anul școlar 
2020-2021. 

          Cererile pentru participarea copiilor la programul de activități recreative desfășurat în perioada 

mai sus menționată se pot transmite în format electronic, pe adresa de email 

gradinitadevarapp14@gmail.com sau letric la sediul grădiniței până la data de 19.06.2020, ora 14 

conform următorului program 

Joi, 18.06.2020, 9.00-15.00 la sediul grădiniței 
Vineri, 19.06.2020, 9.00-14.00 la sediul grădiniței 
          CEREREA VA FI ÎNSOȚITĂ DE DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE ATAȘATĂ! 
       Solicitările ulterioare datei de 19.06, ora 14, vor fi soluționate în limita locurilor disponibile. 
 

          Măsuri de igienă și comportament aparținători conform Ordinului comun al Ministerului 

Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 
4518/ 12.06.2020 pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, 
grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 

1. Copiii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță.  
2. Temperatura copilului se va măsura de către părinți înainte de a pleca la grădiniță. Dacă are 

simptome respiratorii sau febră (37,3⸰C sau mai mare), copilul nu merge la grădiniță; 
3. Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitate trebuie limitat la ceea ce este strict 

necesar (haine de schimb și încălțăminte suplimentară); 
4. Copiii nu trebuie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare; 
5. Părinții trebuie să ajute/ supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la 

grădiniță. 
 

Data,                                                                                                       Director, 

17.06.2020                                                                                    Prof. Ana-Maria IRINA 
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