
 

 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURA  OPERAŢIONALĂ 

Privind accesul în cadrul unităţii de învăţământ 
 

 
Cuprins: 
 
1.Scop 
2.Aria de cuprindere 
3.Responsabilități 
4.Documente de referință 
5.Procedură 
 
 
1.Scop 
 
1.1. Stabilirea metodologiei privind accesul preșcolarilor, cadrelor didactice, a personalului 
didactic auxiliar și a personalului nedidactic, în incinta grădiniței. De asemenea, stabilește 
regulile și responsabilitățile pentru aplicarea acesteia. 
1.2. Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor străine în incinta grădiniței. 
1.3. Stabilirea regulilor privind accesul auto în curtea grădiniței. 
1.4. Asigurarea securității și siguranței preșcolarilor în perimetrul unității. 
1.5. Stabilirea responsabilităților privind gestionarea modului de acces în unitatea de 
învățământ. 
1.6. Stabilirea modului în care se face accesul în unitatea de învățământ prin aplicarea 
prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi a 
regulamentului intern. 
1.7.  Dă asingurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. 
1.8. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.  
1.9. Sprijină auditul şi/sau alte organism abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
manager în luarea deciziei. 
 
2. Aria de cuprindere 
 

Prezenta procedură este aplicabilă personalului didactic, nedidactic, didactic 
auxiliar și preșcolarilor/părinţilor din unitatea de învățământ și altor persoane străine. 

Aplicabilitatea procedurii ia naştere din momentul aprobării ei de către Consiliul de 
Administraţie al Grădiniței  cu P.P. ”Tudor Vladimirescu”, Craiova. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova 
Str. Carol I, nr. 41A 

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481 
e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com 

webpage: http://grad21craiova.gradinite.edu.ro. 



   

3. Responsabilităţi  
 

Procedura este pusă în aplicare de către membrii CA și monitorizată de comisia 
CEAC. 

 
4. Documente de referinta 
 
4.1. LEGISLAŢIA PRIMARĂ (se referă la legi și la ordonanţe ale Guvernului) 

a. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b. OMEC nr. 5447 I 31.08.2020 privinrd aprobarea Regulamentului- cadru de 

ordine interioara si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
(ROFUIP); 

c. Legea nr. 35/2007 privind asigurarea protecţiei unităţilor şcolare, siguranţei elevilor 
şi a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, completată cu 
modificările aduse de Legea 29/2010; 

d. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităților publice; 

e. Instrucțiuni nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ 
preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 
managerial al entităților publice aprobat prin Ordinul secretarului general al 
Guvernului nr. 600/2018; 

f. O.G. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu 
modificările ulterioare, modificată prin O.G. nr.72/2001, republicată; 

g. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

h. Hotărârea Guvernului nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi 
a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar; 

i. Hotărârea Guvernului nr. 1258/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP),Art. 1 modificat de articolul unic din 
HOTĂRÂREA nr. 531 din 2 iunie 2010; 

4.2. LEGISLAŢIA SECUNDARĂ (se referă la hotărâri ale Guvernului sau acte ale 
organismelor cu atribuţii de reglementare și care sunt emise în aplicarea legilor și/sau a 
ordonanţelor Guvernului). 

a. Ordinul nr. 5338/2015/2021 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; 

b. Ordinul privind abrogarea Ordinului nr. 5338/2015/2021 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; 

c. OME nr. 3352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin 
Ordinul de ministru nr. 5447/31.08.2020; 

d. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 



 

entitatilor  publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea Inr.387din07.05.2018; 
e. lnstructiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitara la nivelul 

unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazute în 
Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul 
secretarului general al Guvernului nr.600/2018 

f. ORDIN nr 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrati în învățămantul de masă; 

g. SR EN ISO 9000/2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii 
fundamentale şi vocabular; 

h. SR EN ISO 9001/2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
i. SR EN ISO 9004: 2018 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare 

pentru îmbunătăţirea performanţelor; 
 

4.3. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE ALE 
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

a. ROI; 
b. Codul de etică al personalului grădiniţei; 
c. ROFUIP; 
d. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Tudor Vladimirescu’’, CRAIOVA. 
 

5.Procedura 
 
5.1.GENERALITĂŢI 

1. Stabilirea procedurii de acces în grădiniță se stabilește de către director,se avizează 
de C.P. şi se aprobă de C. A. 

2. Procedura stabilește modalitățile de acces pentru toate categoriile de persoane care 
sunt nevoite să intre în incinta spațiului școlar. 

3. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetul local au dreptul 
legal de a beneficia de servicii de pază şi protecţie. 

4. Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul 
asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni 
ilicite care lezează dreptul de proprietate, baza materială a acestora precum şi a 
protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, 
integritatea fizică sau sănătatea; 

5. Accesul reprezintă modul prin care o persoană fizică sau juridică obţine dreptul de 
intrare în unitatea de învăţământ din partea conducerii unității. 

6. Obiectivul este unitatea de învăţământ la care este necesară derularea unui program 
de pază şi protecţie. 

7. Beneficiarul este persoana îndreptăţită legal de a-şi desfăşura activitatea în unitatea 
de învăţământ (preşcolari, cadre didactice, personal auxiliar, persoana cu drept de 
control, colaborator al unităţii de învăţământ). 

8. Persoana din afara unităţii de învăţământ este persoana fizică sau juridică ce îşi 
exprimă liber dorinţa motivată de a intra în unitatea de învăţământ preuniversitar de 
stat cum ar fi:părinţi;rude apropiate; preşcolari, cadre didactice, colaboratori sau 



   

personal auxiliar de la alte unităţi de învăţământ; agenţi economici; organe de 
control abilitate în acest sens; vizitatori sau invitaţi, etc. 

 
5.2.DOCUMENTE UTILIZATE 

 
5.2.1.LISTA ȘI PROVENIENŢA DOCUMENTELOR. Documentele utilizate în 
elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6. 
5.2.2.CONŢINUTUL ŞI ROLUL DOCUMENTELOR 

a. Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa 
modalitatea de implementare a activității procedurate. 

b. Accesul, pentru fiecare compartiment, la legislația aplicabilă se face prin programul 
informatic la care au acces salariații entității. 

c. Măsurile următoare au în vedere stabilirea regulilor de acces şi realizarea securităţii 
unităţii de învăţământ, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot 
aduce atingerea integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public şi fac 
parte din Planul de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în zona Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Tudor Vladimirescu”, CRAIOVA, DOLJ. 

5.2.3. CIRCUITUL DOCUMENTELOR. Pentru asigurarea condițiilor necesare  
cunoașterii și aplicării de către salariații entității a prevederilor legale care reglementează 
activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3. 
 
5.3. RESURSE NECESARE 
 
5.3.1. Resurse materiale – dotarea materială a unităţii de învăţământ - consumabile, 
echipamente, etc.; 
5.3.2. Resurse umane – întregul personalul existent în unitatea de învăţământ; 
5.3.3. Resurse financiare – conform bugetului aprobat. 
 
5.4. MODUL DE LUCRU 
5.4.1. Planificarea  operaţiunilor şi acţiunilor activităţii. 

1. Accesul în incinta grădiniţei are la bază orarul/programul stabilit de conducerea 
unităţii de învăţământ, afişat la intrarea principală. 

2. Orarul de funcţionare cuprinde: 
a. denumirea unităţii de învăţământ; 
b. ora începerii programului şi ora încheierii programului; 
c. menţiunea „După încheierea programului accesul în unitatea de 

învăţământ este strict interzis” . 
3. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor şi persoanelor 

din afara grădiniţei, prin afişare, prin înştiinţări scrise sau prin mass-media, în 
cazurile în care aceasta se consideră necesar. 

4. Din momentul afişării pe o perioadă de şapte zile calendaristice modificările se 
consideră însuşite de către beneficiari şi persoanele din afara grădiniţei. 

5. Întreruperea accesului în grădiniţă pe o perioadă mai lungă va fi notificată şi afişată 
în timp util. 

6. Accesul în incinta grădiniţei se face în baza următoarelor documente: 



 

a. carte de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate, 
paşaport; 

b. legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs; 
c. delegaţii speciale de acces eliberate de către conducerea unităţilor de 

învăţământ, de către I.S.J. DOLJ sau de către instituţiile abilitate care au 
sarcini de control; 

d. delegaţii în interes de serviciu pentru organizarea de întruniri, dezbateri sau 
sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

7. Va fi limitat, pe cât posibil, accesul aparținătorilor în spațiile închise ale 
grădinițelor.Copiii trebuie primiți, individual, de către persoana desemnată în acest 
scop și preluați de aparținător, la ușa unității de învățământ, evitându-se circulația 
intensă în interior. 

8. Pentru activitatea de primire a copiilor va fi alocat un număr cât mai mare din 
personalul prezent.  

9. Orarul copiilor va fi organizat astfel încât să fie limitat numărul de copii, din grupe 
diferite, care așteaptă să intre sau să beneficieze de triajul epidemiologic. Astfel, se 
va stabili un interval orar pentru primirea copiilor din grupa mică, un alt interval 
orar, la distanță de 10-15 minute față de precedentul pentru primirea copiilor 
degrupă mijlocie ș.a.m.d. 

10. Intrarea, indiferent de categoria vizitatorilor, se va consemna în registrul de acces, 
cu următoarele date: numele şi prenumele persoanei din afara unităţii; denumirea 
persoanei fizice sau juridice; seria şi numărul actelor menţionate la art. 7 alin. 6; 
data, ora intrării şi ieşirii din unitate; observaţii, unde este cazul; semnătura de 
confirmare a persoanei din afara unităţii de învăţământ. 

11. Personalul unității va conduce persoanele din afara unităţii la secretariat unde 
prezintă cele solicitate şi se înregistrează în Registrul de acces în unitate. 

12. Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta clădirii grădiniţei se face numai 
prin locurile special destinate acestui scop – porţile principale, pentru a permite 
organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis 
numai accesul autovehiculelor care aparţin salvării, pompierilor, poliţiei, 
salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă 
pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, apă, telefonie) 
sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate, în 
caz de intervenţie sau aprovizionare. 

13. Deoarece nu există portar, în clădire – punctul de control va fi asigurat de către 
îngrijitoare. Îngrijitoarele vor supraveghea accesul în clădire/pe bază de interfon.  

14. Primirea copiilor se face până la cel târziu ora 9.00, oră la care se încuie uşa, 
intrarea realizându-se pe bază de interfon. 

15. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora. 
16. Accesul în incinta grădiniţei a persoanelor din afara unităţii de învăţământ în stare 

de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene, cu 
produse ori substanţe periculoase, cu materiale explozibile, arme albe, arme letale 
sau neletale, este STRICT INTERZIS ! 

17. Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să 
verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate 
obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite. 



   

18. Preşcolarii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării activității 
didactice (pentru consultaţii la medic), numai însoţiţi de părinţi sau bunici sau de 
către cadrele didactice, asistente şi îngrijitoare, cu respectarea procedurii specifice.  

19. După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea se va încuia de către 
personalul de îngrijire care va verifica dacă:în sălile de grupă nu au rămas în priză 
calculatoare, aparate audio vizuale, luminile sunt stinse; sunt încuiate porţile de 
intrare în curtea grădiniţei; 

20. Persoanele din afara unității de învățământ sunt obligate să păstreze ordinea și 
curățenia în incinta unității de învățământ. 

21. Este strict interzis fumatul în incinta unității de învățământ.  
22. După terminarea orelor de program accesul persoanelor din afara unității de 

învățământ este STRICT INTERZIS, indiferent de motivația acestora. 
23. Conducerea unităţii:  

a. a stabilit atribuţiile personalului în legătură cu supravegherea preşcolarilor şi 
însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi disciplinei pe 
timpul desfăşurării programului, relaţiile cu personalul existent pentru 
preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă; 

b. va informa organele de poliţie despre producerea unor evenimente de natură 
să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor 
persoane în grădiniţă sau în imediata apropiere a acesteia; 

c. va organiza instruirea preşcolarilor, cadrelor didactice, personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor regulamentului intern; 

 
5.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
1. Pentru asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv – educative 

şi a respectării programului de odihnă a preşcolarilor, între orele 9.00 – 12.30 şi 
13.00 – 16.30, se închid uşile de acces în grădiniţă; 

2. Până la însoţirea copiilor spre domiciliul familiei, părinţii/reprezentanţii legali vor 
aştepta în faţa uşilor de la intrare– este de dorit ca părinţii/reprezentanţii legali să nu 
vină cu mult timp înainte după copii, ci să respecte ora afişată; 

3. Pentru a micșora timpul de așteptare și aglomerația, se vor folosi douăcăi de acces;  
4. Accesul persoanelor sau autovehiculelor (ale personalului unității și ale 

distribuitorilor) în incinta curţii grădiniţeise face numai prin locul special destinat 
acestui scop - o singură intrare -  pentru a permite organizarea supravegherii 
acestora la intrarea şi ieşirea din unitatea de învăţământ; 

5. Este permis accesul autovehiculelor salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, 
jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea 
unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaze, apă, telefonie, internet, 
centrală termică) sau a celor care aprovizionează cu alimente grădiniţa, cu 
consemnarea în Registrul de acces în unitate  (ora, marca, număr de înmatriculare, 
durata staţionării, scopul, precum şi datele de identificare ale conducătorului auto); 

6. Vizitarea unităţii de învăţământ, asistenţa la activităţi sau la activităţile extraşcolare 
de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se face numai cu acordul 
directorului, cu excepţia delegaţiilor din partea I.S.J. DOLJ şi a Ministerului 
Educaţiei Naționale; 



 

7. Accesul părinţilor sau a altor persoane în grădiniţă se face numai în baza verificării 
identităţii acestora și cu aprobarea conducerii unității, în cazuri excepționale; 

8. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta grădiniţei este permis în 
următoarele cazuri: 

a. La solicitarea educatoarei sau a conducerii unităţii de învăţământ; 
b. Desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c. Este facilitator pentru preșcolarii cu dizabilități și/sau CES; 
d. Depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
e. Pentru achitarea contribuţiei de hrană a copiilor, pentru rezolvarea unor 

probleme de sănătate ale copiilor. 
9. Este interzis accesul în curtea grădiniţei sau în incinta unităţii de învăţământ a 

persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa alcoolului, a celor având un 
comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea 
şi liniştea în grădiniţă; 

10. Este interzisă intrarea persoanelor însoţite de animale de companie sau care au 
asupra lor arme sau obiecte contodente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, 
iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii cu caracter obscen sau 
instigator, precum şi a persoanelor cu stupefiante sau băuturi alcoolice; 

11. Este interzisă cu desăvârşire desfăşurarea de activităţi de comercializare în incinta 
instituţiei de învăţământ; 

12. Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să 
verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate 
obiecte care, prin conţinutul lor, pot produce evenimente deosebite; 

13. Părinţii au obligaţia să însoţească preşcolarii până la ușa principală şi să-l dea în 
primire personalului desemnat pentru preluarea copiilor; 

14. Se interzice cu desăvârşire părăsirea unităţii de învăţământ de către preşcolari, fără 
a fi însoţiţi de părinţi sau persoane în a căror grijă sunt. 

15. După terminarea orelor de program, clădirea grădiniţei va fi încuiată de către 
personalul abilitat, care va verifica respectarea măsurilor adoptate pentru paza 
contra incendiilor şi siguranţei imobilului (scoaterea cablurilor electrice din priză, 
închiderea geamurilor de la toate încăperilie din grădiniţă, stingerea becurilor, 
închiderea gazelor la plite şi aragaze); 

16. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ 
referitoare la accesul în grădiniţă şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea 
cu persoanele din grădiniţă; 

17. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform declaraţiei 
iniţiale, fără acordul conducerii grădiniţei. Nerespectarea acestor prevederi poate 
conduce la evacuarea din perimetrul grădiniţei a persoanelor respective, de către 
organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în unitatea de 
învăţământ;   

18. Pătrunderea fără drept în curtea grădiniţei sau în sediul grădiniţei se pedepseşte 
conform prevederilor legale; 

19. Orice eveniment de natură să afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa 
nejustificată a unor persoane în grădiniţă sau în curtea grădiniţei, trebuie anunţate la 
numărul de telefon 112. 

20. Pentru asigurarea siguranţei preşcolarilor şi întregului personal al grădiniţei, pentru 



   

asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv – educative şi a 
respectării programului de odihnă a preşcolarilor, în Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Tudor Vladimirescu” s-au instalat camere de supraveghere în exteriorul clădirii și 
interfon. 

21. Accesul în incinta grădiniţei are la bază orarul stabilit de conducerea unităţii de 
învăţământ, afişat la intrarea principală. 

22. Orarul de funcţionare cuprinde:  
a. denumirea unităţii de învăţământ;  
b. ora începerii programului şi ora încheierii programului; 

23. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarilor şi persoanelor 
din afara grădiniţei, prin afişare, prin înştiinţări scrise sau online, în cazurile în care 
aceasta se consideră necesar. 

24. Din momentul afişării pe o perioadă de şapte zile calendaristice modificările se 
consideră însuşite de către beneficiari şi persoanele din afara grădiniţei. 

25. Întreruperea accesului în grădiniţă pe o perioadă mai lungă va fi notificată şi afişată 
în timp util. 

26.  Accesul în incinta grădiniţei se face în baza următoarelor documente: 
a. carte de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate, paşaport; 
b.    legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs; 
c. delegaţii speciale de acces eliberate de către conducerea unităţilor de 

învăţământ, de către I.S:J: Dolj sau de către instituţiile abilitate care au sarcini 
de control; 

d. delegaţii în interes de serviciu pentru organizarea de întruniri, dezbateri sau 
sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

27. Însoţitorii persoanelor din afara unităţilor de învăţământ au acces numai la intrare, 
în holul unităţii de învăţământ sau spaţiile special amenajate în acest scop. 

28. Intrarea, indiferent de categoria vizitatorilor, se va consemna în registrul de acces, 
cu următoarele date: numele şi prenumele persoanei din afara unităţii; denumirea 
persoanei fizice sau juridice; seria şi numărul actelor menţionate la art. 7 alin. 6 din 
regulamentul de acces; data, ora intrării şi ieşirii din unitate; observaţii, unde este 
cazul; semnătura de confirmare a persoanei din afara unităţii de învăţământ. 

29. Personalul unității va conduce persoanele din afara unităţii la serviciul Contabilitate 
unde prezintă cele solicitate şi se înregistrează în Registrul de acces în unitate. 

30. Deoarece nu există portar, în clădire – punctul de control va fi asigurat de către 
îngrijitoare. Îngrijitoarele vor supraveghea accesul în clădire/pe bază de interfon.  

31. Primirea copiilor se face până la cel târziu ora 9.00, oră la care se încuie uşa, 
intrarea realizându-se pe bază de interfon. 

32. Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara 
cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii. 

33. Accesul în incinta unității de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și 
semnalizat. 

34. Copiii vor fi preluați de la părinți/aparținători și însoțiți de către cadrul didactic 
desemnat/persoana desemnată până la intrarea în sala de activități și apoi, 
dupăfinalizarea activităților, vor fi conduși în același mod, până la ieșire.Vor fi 
stabilite zone de așteptare. 

35. Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către alte încăperi, 



 

suntstabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător. 
36. Copiii pot ieși în curte, cu respectarea unui program stabilit de conducerea unității 

de învățământ. 
37. Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ 

de către persoane desemnate din unitatea de învățământ.  
38. Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de nivelul de 

vârstă. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). 
39. Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute 

deschise în timpul primirii preșcolarilor. Va fi asigurată comunicarea cu preșcolarii 
și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a 
evita aglomerarea la intrare. După sosire preșcolarii vor merge direct la vestiare.  

 
 
 
 

 
 


