
Personalul grădiniţei 

Director: 
• Prof. Petrișan Alexandra-Doina 

Personalul didactic: 
• Prof. Toma Ana-Maria 
• Prof. Ungureanu Georgiana 
• Prof. Prodea Cornelia 
• Prof. Răduț Ioana 
• Prof. Hanea Cristina 
• Prof. Loloiu Mioara 
• Prof. Olteanu Alina 
• Ed. Maioru Izabela 
• Prof. Andrei Ana-Maria 
• Prof. Florea Andreea 
• Prof. Dănilă Anca 
• Ed. Oțetea Ramona 
• Ed. Cîmpean Emilia  
• Prof. Morar Alexandra  
• Prof. Luican Adriana 

Personalul didactic-auxiliar: 
• Adm. financiar Rațiu Gabriela 
• Adm. patrimoniu Mitroi Ion Cristinel 

Personalul nedidactic: 
• Simulescu Mirela 
• Moldovan Gabriela 
• Lupe Mirela 
• Antonescu Alina 
• Preda Dana 

Acordul Consiliului de Administraței al Grădiniței cu PP Nr. 14 Sibiu privind aprobarea Orarului 
de funcționare a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 Sibiu, în anul școlar 2019-2020: 

 Președinte: prof. Petrișan Alexandra-Doina (director) 
 Membrii: Bokor Corina (reprezentantul Consiliului Local Sibiu) 

          Popescu Raluca (reprezentantul Primarului) 

          Tatu Anca (reprezentantul părinților) 

          Țeca Georgiana (reprezentantul părinților) 

          prof. Prodea Cornelia (reprezentantul corpului profesoral al unității școlare) 



          prof. Oțetea Ramona (reprezentantul corpului profesoral al unității școlare și 
reprezentant minorități) 

 Secretar: prof. Răduț Ioana 
 Observator: Rațiu Gabriela (reprezentantul organizației sindicale) 

 

 

Orarul grădiniţei – grupe cu orar prelungit 

7:30 – 8:30 – Jocuri și Activități didactice alese, Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice) 

8:30 – 9:00 – Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice) 

9:00 – 11:00 – Jocuri și activități alese, Activitate pe domenii experiețiale, Rutină: Întâlnirea de 
dimineață (15 min.) Rutină și tranziție: „Ne pregătim pentru activități!” (deprinderi de igienă 
individuală si colectivă, deprinderi de ordine si disciplină, deprinderi de autoservire) 

11:00 – 13:30 – Jocuri și activități recreative, Activitate opțională (singura activitate de acest tip 
la nivel I) Rutină și tranziție: „În aer liber!” (deprinderi de igienă individuală și colectivă, 
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de autoservire) Rutină: Masa de prânz (deprinderi 
specifice) 

13:30 – 15:30 – Activități de relaxare, jocuri și activități alese, Rutină și tranziție: „Ne pregătim 
să ne relaxăm!” (deprinderi de igienă individuală si colectivă, deprinderi de ordine și disciplină, 
deprinderi de autoservire) 

15:30 – 16:00 – Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 

16:00 – 17:30 – Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale, Activități recuperatorii pe 
domenii experiențiale, Rutină și tranziție: „Din nou la joacă!” (deprinderi de igienă individuală și 
colectivă, deprinderi de ordine și disciplina, deprinderi de autoservire) 
Activitate opțională (singura activitate de acest tip la nivel I sau a doua, la nivelul II 

 

Programul copiilor 

7:30 – 8:30 – sosirea copiilor; 
8:00 – 9:00 – servirea micului dejun; 
9:00 – 9:15 – activități de dezvoltare personală; 
9:15 – 10:00 – activități liber-alese; 
10:00 – 11:15 – activități pe domenii experențiale; 



11:15 – 11:45 – activități liber-alese; 
11:45 – 12:15 – servirea prânzului; 
12:15 – 12:30 – pregătirea pentru somnul de după-amiază; 
12:30 – 15:00 – somnul de după-amiază; 
15:00 – 15:15 – activități de dezvoltare personală; 
15:15 – 16:00 – activități pe domenii experențiale; 
16:00 – 17:30 – activități liber-alese și plecarea copiilor; 

 

 

Programul de lucru al personalului angajat 

6:00 – 14:00 – programul de lucru pentru bucătar,  ajutor bucătar 2 și 1 îngrijitoare; 
7:30 – 12:30 – programul de lucru pentru tura I educatoare; 
12:30 – 17:30 – programul de lucru al educatoarelor din tura a II-a; 
10:00 – 18:00 – programul de lucru al celei de-a doua îngrijitoare; 

 

 


