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 Inca de la intrarea principala arhitectura gradinitei iti da impresia ca stai pe punctul de 

a intra intr un palat de povesti, totul este foarte bine pus la punct pina in cel mai mic detaliu: 

steagurile ce stau arborate pe cladirea gradinitei te conduc intr-o atmosfera de basm, pe 

gardul gradinitei cat si in interior sunt  montate banere si panouri cu personaje care aduc in 

actualitate diversele povesti cu printi si printese mult indragite de copii. La intrarea in curtea 

gradinitei, copiii patrund în lumea basmelor, panourile mari cu personaje din desenele 

animate stârnind curiozitatea de la primul pas facut în grădiniță. 

 Am infiintat aceasta Gradinita Castelino Baby din dorinta de a oferi un program 

bogat in activitati educationale, care sa se desfasoare intr-un mediu recreativ si relaxant, 

specific fiecarei varste. Credem ca fiecare copil este special si ca se naste cu o mare 

curiozitate de a descoperi lumea in care traieste, cum functioneaza ea, cu dorinta de a fi 

capabil sa faca parte din societate, de a-i respecta obiceiurile morale si culturale. In perioada 

0-6 ani, copilul este inzestrat cu capacitati impresionante de a absorbi informatii si impresii, 

capacitati care niciodata pe parcursul vietii nu vor mai putea atinge cotele din perioada 

copilariei. 

 Ne desfășurăm activitatea într-o clădire dintr-o zona centrala a capitalei, în orașul 

Bucuresti, adresa Str. Prof Ion Ursu, Nr. 21. Clădirea este o construcție cu regimul de 

înălțime: subsol, parter, etaj, mansarda, cu o suprafață desfășurată de 417 metri pătrați, 

forma clădirii în plan fiind aproximativ dreptunghiulară și o curte în suprafață de 223 metri 

pătrați.  

  

  



        
 

 In stanga cladirii este construita scara de incendiu, constructie metalica care respecta 

cotele prevazute in normativul de siguranta la foc si de evacuare in caz de incendiu si 

reglementarile tehnice privind ignifugarea materialelor,  vopsita cu vopsea speciala 

ingnifuga. 

 Intrarea în curtea grădiniței este semnalizata de reguli de distantare sociala si de 

protectie impotriva SarsCov2, sunt afișate mesaje de informare/avizare, adaptate vârstei 

acestora, cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, 

dar si mesaje importante pentru parinti carora li se solicita respectarea cu strictete a regulilor 

generale ale unei conduite sănătoase, așa numitele ”gesturi – barieră” menite să prevină 

infecția cu noul coronavirus: distanțarea fizică; evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor 

și gurii; strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință. Pe sol (tartan) sunt aplicate  

sageti din inox care marcheaza traseele de intrare si iesire din unitate. 

 Curtea este special amenajată pentru activități in aer liber cu suprafata antitrauma (tartan) de 

aproximativ 230 mp.. Materialul din care este facuta suprafata (Tartan) prezinta risc redus de 

rånire, este rezistent la alunecare chiar și pe vreme ploioasă si are proprietati antizgomot. Poarta 

grădiniței este asigurată de un buton suplimentar situat la o înălțime care nu este accesibilă copiilor 

tocmai pentru a oferi siguranță acestora. 



Tipul de 

spațiu 

Utilizarea Suprafață 

 

Dotarea 

Curtea 

grădiniței 

Spațiu de 

joacă 

223 m2 

  

Spațiul curții acoperit integral cu tartan, având: 1 

trambulină mica, 1 trambulină mare, 1 tobogan, un 

leagăn, 2 balansoare, 1 castel, 2 coșuri de baschet, 6 

masinuțe de plimbat prin curte, 4 trotinete, 3 biciclete, 

8 cercuri hula-hoop, 5 corzi, 4 mingi, 4 mese cu 

bancute pentru copii, 1 masa mare si 6 scaune pentru 

adulți  (de așteptare pentru părinți) 

 Curtea dispune de module de joacă, ansamble tematice si jucarii exterior din 

material plastic special alese si concepute pentru copiii prescolari (fara colturi), care aduc 

bucurie, culoare și zâmbete în ochii copiilor, oferă o mulțime de variante de a alege de a 

juca rolul, de a negocia, de a comunica, a lucra a descoperi a creea într-un cuvânt a se 

juca în echipă și sau individual astfel spus a continua procesul învățării prin intermediul 

jocului. Spatiul din curtea gradinitei si jucariile exterioare sunt dezinfectate zilnic cu jeturi de 

apa si material de dezinfectat. Dupa fiecare grupa de prescolari care a utilizat jucariile 

exterioare, acestea sunt dezinfectate cu solutie adecvata; 

 Bucuria copilăriei la Castelino🏰Baby 

este nelimitată, pentru că mereu căutăm 

stimulente pentru joaca și distracția copiilor 

nostri. Una dintre cele mai sigure variante 

pentru joacă pe care o oferim este trambulina 

pentru copii care poate oferi momente de 

distractie si bucurie pentru toti copiii. 

Este elementul perfect pentru a-i determina 

sa faca miscare fiind jocul ideal pentru cei 

mici, distractiv si sănătos. 🚵 

Curtea gradinitei: 



          Cladirea are pereți din beton armat și cărămidă, placați cu rigips, cu tâmplărie 
realizată din geam triplex termopan, foarte durabil, un excelent izolator termic si fonic 
rezistent la fenomene meteo extreme, umiditate, poluare, coroziune, abraziune si diverse 
socuri. 

 In cadrul activităților in aer liber cei mici coloreaza, deseneaza, se joaca cu piese lego, 

jocurile de construcții fiind activitati prin care copiii exersează multe deprinderi și capacități 

care contribuie îndeosebi la dezvoltarea cognitivă a musculaturii fine. Construcțiile cu 

cuburi de diferite mărimi și forme este o zonă cu ajutorul cărora copilul poate realiza diferite 

construcții atat pe covor cat si in curte implicând imaginația și spiritul său creator, exersând 

mișcări largi dar și mișcările fine.  

 Intrarea in cladire este prevazuta cu o copertina retractabila la intrarea in gradinita 

foarte utila pe timpul verii dar si cand ploua. 

La intrarea în clădire pătrundem într-un hol prevăzut cu avizier și un panou care ne face 

cunoscută Misiunea și Viziunea grădiniței, Oferta educationala, oferta curriculara, Scenariul 

de functionare pentru inceputul anului scolar 2021-2022, Măsurile de organizare a activității 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2, orarul grupelor si meniul saptamanii. 



        Holul are pardoseala si scarile din marmura iar 
intrarea este acoperita cu covor verde antiderapant. 
Intrarea este dotata cu un dispozitiv din inox pentru 
dozarea dezinfectantului, covor dezinfectant si cutie 
cu acoperitori de unică folosință pentru 
încălțăminte, recipient pentru deșeuri 

 Intrarea in incinta gradinitei se face conform 

situației epidemiologice în care ne aflăm: la primul 

pas ne întâmpină un covoraș impregnat în substanțe 

igienizante, recipient cu dezinfectant pentru mâini, o 

cutie cu mănuși medicale care se află imediat în 

partea stanga alături sunt acoperitorile de unică 

folosință pentru încălțăminte destinate vizitatorilor, 

recipientele pentru colectarea mănușilor uzate, a 

acoperitorilor, mănușilor și altor deșeuri rezultate în 

urma triajului. 

Gradinita  
Castelino Baby  

Măsuri de organizare în 

condiții de siguranță 

epidemiologică 

GRADINITA  
CASTELINO BABY 

SCENARIU INCEPERE  
AN SCOLAR 2021-2022 

 Grădinita cu program normal si program prelungit Castelino🏰Baby organizeaza un 

serviciu complet, acoperind un program zilnic pentru copii de grupa mica, mijlocie si mare 

cu un program educaţional complex cu activități creative, sportive, artistice și de relaxare, 

multe activități desfasurate în aer liber cat si in interiorul cladirii, 2 mese/zi si 3 gustări și 

personal calificat care să se ocupe de copii, într-un mediu sigur de poveste. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 0.1 
Cabinet 
director/ 
secretariat 

Birou direcțiune/ 

secretariat 

12,76 m2 

  

2 birouri, 4 scaune, 2 laptopuri, 1 masă, 1 
multifuncțională color, 1 monitor, 2 dulapuri, 7 soldati 
sertare, 1 vestiar, 1 aparat de aer conditionat, 1 
centrala incendiu, 1 calorifer, 1 lampă UV 

Secretariat 0.1 



 Coborand spre biroul directiune/ 

secretariat, observam ca este montata o 

portita atat spre demisol, cat spre primul 

nivel, astfel incat copii sa nu poata avea 

acces in spatii care nu sunt destinate lor, cat 

si pentru protectia impotriva cazaturilor sau 

alunecarii. 

 Biroul este dotat cu corpuri de 

mobilier cu sapte soldati, cu usi mari si mici, 

compartimentate cat mai util pentru 

depozitarea documentelor administrative, 

doua randuri de sertare pe toata lungimea 

ansamblului de mobilier, un vestiar, doua 

etajere si doua corpuri metalice 

organizatoare pentru documente plasate pe 

perete in spatele birourilor astfel incat 

anumite documente mai des utilizate sau 

tipizatele sa fie mai usor accesibile. 

 Incaperea  mai are doua birouri,  doua 

scaune ergonomice si doua scaune tip fotoliu 

comode destinate vizitatorilor, o masa din 

lemn care sustine imprimanta 

multifunctionala, un corp din plastic cu 

sertare pentru depozitarea seturilor de 

documente si  cinci (5) dulapuri metalice cu 

sertare, metalice . 

  

 Intregul mobilier din biroul secretariat sala (Sala 0.1) este facut la comanda, tipic 

intregii gradinite, avand culori vii cu butoane vesele pentru deschis usile. 

Ca aparatura electronica biroul detine doua  laptopuri, o multifuncțională color marca 

Kyocera, 1 monitor marca Samsung, dotări birotică, consumabile, panou organizator pentru 

chei si lampa pentru sterilizarea aerului cu UV si ozonificarea aerului care porneste dupa 

terminarea  programului de lucru. 

In aceasta sala este montat sistemul de protectie la foc, de ultima tehnologie de cea mai 

inalta calitate POLON-ALFA 4100, centrala de detectie incendiu, conceputa si recomandata 

pentru cladiri de dimensiuni mari.   

 Cladirea este dotatata cu sistem alarma antiefractie (paza) cu autorizatie pentru 

instalare, punere in functiune si mentenanta plasat pe holul de la intrarea in incinta cladirii 

si sistem de detectie si avertizare la incendiu/centrala de foc cu autorizatii de proiectare si 

instalare; 

 Pe holuri sunt marcate traseele si distantarea pentru respectarea distantei atunci cand 

personalul sau copiii merg la toalete, intra in incinta cladirii, etc. 



 Periodic se fac simulari de evacuare in caz de 

incendiu si cutremur in colaborarea cu cadrul tehnic PSI 

si pentru Situații de Urgență, evacuare clădirii 

efectuandu-se dupa declansarea butonului de panică 

amplasat la parter pe peretele din dreapta usii de la 

intrare respectiv un buton de pe panelul de control al 

centralei de detectie incendiu. 

Pardoselile acoperite cu covor PVC atiderapant lipit care 

acoperă și plinta, fiind ridicat in scafa, cu proprietati 

antialunecare, antibacteriene, antimucegai, si antizgomot. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 0.2 

Grup sanitar 

Grup sanitar 

bucătăreasă 

2,20 m2 1 vas toaletă, 1 bazin de apă, 1 chiuvetă, 1 oglindă, 

1 dulap suspendat, 1 cos gunoi 

Centrala de foc  

Grup sanitar 0.2 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 0.3 

Vestiar 

Vestiar personal 6.65 m2 8 dulapuri cu rolul de vestiare, 1 suport umerașe, 3 

etajere, 1 scaun, 1 cos, 1 camera video, 1 calorifer 

Vestiar  personal 0.3 

 Tot la demisol am alocat spațiu pentru vestiarul personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic dotat cu 8 vestiare care se pot compartimenta, suport pentru umerase si camera pentru 

supraveghere video. Spațiul tehnic compus din rafturi metalice montate pe toata latimea culoarului 

depoziteaza obiecte mai rar utilizate, dar care sunt necesare in incinta gradinitei. De asemenea pe 

peterele din stanga bazinului de apa, este un spatiu dedicat produselor și instrumentelor de 

curățenie identificate prin etichete de diferite culori si afise cu indicatoare. Grupul sanitar dedicat 

bucatarilui este ingrijit si dotat cu obiecte sanitare din ceramica si inox, iar pe usa este programul 

de igienizare facilitati in care personalul scrie ori de cate ori a facut igeizarea. 



Tipul de 

spațiu 

Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 0.4 

Bucătăria 

Sala de 

pregătit 

mâncarea 

15,15 m2 

 

1 masa de gatit, 1 hotă de bucătărie, 2 bancuri de lucru cu spații de 

depozitare, 2 dulapuri suspendate, 2 chivetă cu 2 cuve, 1 frigider 

pentru probe, 1 frigider pentru legume, 1 spațiu de depozitare a 

fructelor si legumelor proaspete, 1 filtru de apă, 1 mixer, 1 roboy de 

bucatarie, 1 aparat de vidat, 1 blender, 1 sterilizator, 1 cantar 

bucatarie, 1 masina spalat vase, ustensile, oale si vase de gatit, 1 

cos de gunoi, 1 calorifer 1 lampă UV. 

 Cum hrana intelectuală asigurată la fiecare pas nu înlocuiește o masă gustoasă, cei mici 

sunt răsfățați cu bunătăți gătite cu multă dragoste și pricepere în bucătăria proprie grădiniței 

urmând rețetele verificate din punct de vedere sanitar-veterinar si nutritional, bine gandite in 

functie de anotimp, astfel incat sa fie atat sigure cat si deosebit de delicioase. 

 Echipamentele din cantina sunt profesionale, confectionate la comanda din inox, intrucat 

inoxul este considerat un material ce are calitati igienice foarte bune. Ele ofera o suprafata de gatit 

igienica, usor de curatat, rezistenta si nu in ultimul rand, estetica. 

 Din punct de vedere logistic bucătăria este complet utilata cu electrocasnice, mobilierul si 

instalatiile cuprind două bancuri de lucru pentru pregatirea meselor din inox, cu spații din inox 

pentru depozitarea veselei, o hotă profesionala,  doua dulapuri suspendate, o chivetă cu doua cuve 

din inox cu dimensiuni generoase pentru spălat si dezinfectat veselă, aragaz si cuptor electric 

pentru pregatirea meselor, un frigider pentru contraprobe, masina profesionala de spălat vase de 

dimensiuni mari, o lampă UV care este programata sa porneasca in fiecare zi dupa terminarea 

programului de lucru astfel incat aerul sa fie curat si sterilizat.  

 In anexa bucatariei identificam o chiuveta din inox cu doua cuve pentru spalarea legumelor 

proaspete, un filtru Espring pentru purficarea apei utilizata atat la spalarea legumelor si fructelor 

consumate ca atare cat si pentru baut, un frigider pentru legume, care are un sertar separat dedicat 

depozitarii oualor dezinfectate,  un spațiu de depozitare a fructelor si legumelor proaspete. 

Bucatarie 0.4 



 Zilnic, bucatareasa noastra colecteaza esantioane de contraprobe la frigider pentru 

verificare ulterioara la laborator, verifica starea agregatelor frigorifice, consemnează 

temperaturile acestora in termogramele atasate la frigidere prin intermediul termometrului 

din interiorul acestora sau a termometrului multifunctional cu ceas si senzor de umiditate. 

Cu ajutorul termometrului se poate sti cu exactitate termperatura din interiorul frigiderului 

dar in acelasi timp si de afara. 

 Calitatea apei de la robinet este imbunatatita cu ajutorul sistemului de filtrare special 

al apei (Espring) care distruge eficient si totodata previne apariția a mai mult de 99,99% 

dintre bacteriile și virusurile din apa potabilă care provoacă boli cu transmitere prin apă 

(inclusiv bacteriile coliforme, bacteriile patogene, HPC, poliovirusurile, rotavirusul și 

hepatita A) si indeparteaza peste 160 de contaminanti care pot avea efect nociv asupra 

sanatatii. 

 Separat, imediat in vecinatatea bucatariei este un frigider pentru depozitarea 

alimentelor de origine animala sigilate si dulapuri cu sertare pentru depozitarea pungilor cu 

alimente care se pastreaza la temperatura ambientala, utilizate saptamanal.  

  

 Meniul zilei gândit și elaborat de nutriționist este afisat 

atat la bucatarie cat si la sala de mese, alaturi de o fisa in care 

sunt prezentate situațiile particulare pe care le prezinta copiii 

din punct de vedere al alergiilor sau alimentelor care trebuie 

evitate. 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.1 

Vestiar copii 

Vestiar copii 12.95 m2 84 Dulapuri suspendate pentru hainele copiilor, 2 

banchetă,12 dulap de depozitare central, 1 cos de 

gunoi, 1 calorifer, 1 camera video,  1 lampă UV 

 Pe peretele din dreapta, copacul “Star of the week” este frumos decorat, și are un rol 

educativ, nu numai estetic. Din loc in loc, in dreptul crengilor, sunt agatate rame in care sunt 

afisate pozele copiilor sarbatoriti sau care au merite deosebite in cursul unei saptamani. 

 Meniul zilei gândit și elaborat de nutriționist este afisat pe holul de la intrarea in cladire 

alaturi de situațiile particulare ale copiilor identificati cu alergii. La panouri mai sunt informații 

despre opționale, informații despre acte educative. Concursuri, excursii, teatru samd.  

 Urcand pe scari, revenim in  spațiul de 

acces in gradinita unde regăsim panouri 

personalizate cu informații utile pentru părinți 

comunicarea și transparența între grădiniță și 

părinți fiind esențială. Regasim așadar la parter 

mai multe panouri frumos decorate punând accent 

pe informația în sine prezentata într-un mod 

accesibil, ușor de citit din punct de vedere vizual 

fiecare mesaj fiind pus în valoare de culori 

specifice sau prin colaje. 

 In toate activitatea intreprinsa, gradinita 

Castelino Baby colaboreaza cu familia in vederea 

realizarii unui parteneriat real si eficient, fiind 

permanent preocupati de mentinerea celor mai 

ridicate standarde in ceea ce priveste educatia pe 

care o oferim copiilor nostri. Parintele este 

partenerul cheie al gradinitei in educatia copiilor. 

Vestiar copii 1.1  

     Dulapurile suspendate pentru hainele 

copiilor sunt prevazute cu etajera pentru 

a separa incaltarile de strada de gentuta 

cu haine de schimb. Tot in vestiarul 

copiilor gasim doua bancute din lemn si 

bara pentru umerase. Fiecarui copil 

inscris la gradinita ii este dedicat un 

dulapior individualizat prin eticheta. In 

vestiarul copiilor este montata o camera 

video, de supraveghere si o lampă cu tub 

UV si ozonificarea aerului. 



 Finisajele claselor sunt deosebite, fiind alese in funcție de personajul care le 

definește, clasele sunt frumos decorate, usile claselor sunt acoperite cu autocolant cu 

scene din desene animate ale personajului care da numele clasei, fiecare clasa in parte 

fiind definita cu ajutorul decoratiunilor interioare sau culori care exprima personajele din 

desenul animat respectiv. 

 Pornind de la parter, urcam treptele spre primul nivel (parterul inalt), identificam trei usi: 

cea din fata este usa salii denumita Butterfly spatiu destinat recreerii copiilor/ vizionare filme, 

spectacole de teatru și magie, activitatilor on-line, dar acest spatiu este dotat pe peretele din 

stanga cu sase paturi pe care copiii se pot relaxa sau dormi. Sala are o suprafata de 29,75 mp, are 

usa metalica rezistenta la foc EI2 90 cu sistem antipanica complet, montata cu Aviz tehnic 

eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, agrement tehnic si Declaratie de 

conformitate.  

Parter 

   Copiii vor fi preluați de la poarta unității de învățământ, de către o persoană desemnată de 

director și, în același mod, vor fi conduși spre ieșire și predați părinților/aparținătorilor, acestia 

neavand acces in unitate. Cei mici ajung în vestiarul pentru copii, un loc generos fiind zona în 

care hainele groase și încălțămintea pentru exterior sunt frumos așezate în module 

compartimentate personalizate în așa fel încât fiecare copil să își recunoască spațiul în care uneori 

se mai depozitează și jucăria preferata adusa de acasă, intrucat copiii nu pot detine in cadrul 

gradinitei obiecte/jucării de acasă.  

 Sunt stabilite și marcate zone de așteptare, intrare in curtea gradinitei si iesire, astfel încât copiii 

din grupe diferite să nu se intersecteze. Parintii sunt instiintati sa poarte masca la intrarea in curte cat si 

in apropierea institutiei. 



 Pardoseala este acoperita cu covor PVC, un excelent izolator termic si fonic care se 

remarca prin duritate si rezistenta la factori mecanici si chimici. PVC-ul este un material 

nepoluant, perfect sănătos, rezistent la foc-ignifug, cu calități antistatice, anti-alergene și 

bacteriostatice, în sensul că microorganismele nu se mai dezvoltă în contact cu el. 

 Materialul PVC se igienizeaza si dezinfecteaza foarte ușor și prezinta inca o foarte 

buna calitate fiind antiderapant, protejand copiii de accidente. 

 In dreapta usii de la intrare sunt amplasate patru cosuri de reciclare selectiva iar in 

stanga un dulap cu etajere pentru depozitarea pe verticala a jucariilor.  

In tavan sunt montate trei jaluzele pe toata lungimea camerei care sunt coborate atunci 

cand se doreste ca in spatiul respectiv să se desfășoare activități sau când copiii merg la 

somn. In sala Butterfly este o masă lunga cu banchete pentru servirea mesei la care se pot 

efectua si activitati, un monitor pe care se pot vedea camerele de supraveghere ale tuturor 

spatiilor cat si filmulete educative pe care cadrele didactice le pun copiilor spre vizionare 

fiind in stransa legatura cu planificarile saptamanale, un laptop, doua dulapuri depozitare 

jucării, un spatiu dedicat personalului didactic cu un birou generos pe format rotunjit creat 

special pentru a delimita sala de activitati de intrarea in cabinetul medical.  

 In spatiul respectiv este amplasata o masa cu o imprimanta monocolor HP, 1camera 

video de supraveghere cu vizionare spre birou si activitatile din centru spatiului si doua 

lampi UV. 

  

Tipul de 

spațiu 

Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.2 

Living  

Butterfly 

Spațiu de recreere/ 

vizionare filme, 

spectacole de teatru 

și magie, activități 

online/dormitor 

29,75 m2 1 masă cu banchete pentru servirea mesei, 1 monitor, 1 laptop, 

2 dulapuri depozitare jucării, 6 paturi, 1 imprimanta monocolor, 

4 cosuri reciclare selective, 2 x calorifere, 2 camere video, 1 aer 

conditionat, 2 x  lampă UV 

Living parter “Butterfly” 1.2: 



 Încăperile sunt astfel organizate încât să asigure comunicarea directă între clase si vestiar 

si din clase în izolator. Se continuă apoi, legătura directă între  clase si toalete. Pe de altă parte, 

salile de clasa au legatura directa cu spatiul de joaca si cabinetul medical. Sălile de grupă sunt 

dedicate copiilor in functie de grupa de varsta din fac parte, astfel incat copiii de grupa mica sa 

isi desfasoare activitatea in clasele de la parter, iar cei din grupele mijlocie si mare in clasele de 

la etajul superior. 

         Suprafața generoasa a spatiului este 
total amenajata pe placul copiilor cu clase 
frumos decorate, mobilier nou, materiale 
dedicate, cu dispozitive audio-video si pentru 
securitate performante și dotate cu electronice 
de ultimă generație. 
          In cadrul gradinitei Castelino Baby am 
luat toate măsurile de organizare a activității 
în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2, am realizat trasee bine delimitate și 
semnalizate în incinta unității de învățământ 
(chiar și în sala de grupă catre celelalte etaje 
cat si spre sala de mese sau, vestiar sau sala 
de sport). 
         Sala este dotata corespunzator cu 
dispozitive si materiale necesare activitatilor 
care se desfasoara conform normelor de 
protectie. In toate salile sunt afisate normele 
de protectie pe intelesul copiilor, afise 
corespunzatoare prevenirii infectiei cu  
COVID-19. Fiecare clasa este dotata cu 
dezinfectant (750 ml) de aprox 70% alcool. 
De asemenea toate clasele sunt dotate cu 
materiale educationale, carticele, jucarii, 
materiale auxiliaere si jocuri aranjate pe 
sectoare. 

Cabinet medical 1.3  
 Copiii care sunt adusi în unitate trec în vestiarul filtru (dotat cu dulapuri pentru hainele de 

stradă), unde se efectuează zilnic triajul epidemiologic si înregistrarea copiilor. Copiii bolnavi 

sau cei suspecti sunt intorsi la domiciliu. Copiii sănătosi sunt introdusi în cabinetul medical in 

care în fiecare dimineață se realizează examinarea epidemiologic și înregistrarea lor. Acestora li 

se va verifica pielea, mucoasele si vor fi termometrizati din nou. Apoi sunt dusi în grupul sanitar 

unde sunt schimbati de scutec daca este cazul, de unde merg în sala de grupă. 

 Triajul initial zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii 

corporale înainte de a pleca la gradiniță și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia 

părintele decide prezentarea prescolarului la gradinita. Părinții copilului trebuie să țină acasă 

copiii cu simptome de boala și să nu îi aducă la școală. 



  Cabinetul medical este o încăpere 

generoasă, dotările cabinetului medical sunt 

reglementate conform normativului in 

vigoare. Există lavoar din inox, un pat de 

consultații, dulap închis cu medicamente 

recomndate pentru unitatile de invatamant, 

materiale medicale stetoscop, termometru 

digital, un dulap suspendat pentru 

documentele cabinetului medical, birou si 

scaun, o masa cu cântar pentru copii mici, 

un cântar și un măsurător de înălțime copii. 

Pardoseala este din covor PVC și permite o 

bună igienizare cu soluții dezinfectate. 

 Aici procesul de primire astfel este asigurat de personal specializat 

și calificat, nativ înzestrat cu multă multă răbdare, zâmbete și pricepere. În 

timpul triajului realizat în cabinetul medical poți citi regulile pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul virus Sars Cov2 dar si 

regulile pentru siguranță sanitară. Acestea sunt foarte importante si foarte 

bine implementate pentru că fiindo instituție dedicată copiilor, punem 

accent pe sanatatea si siguranta acestora. 

 Zilnic asistenta medicala consemnează starea de igienă a spatiilor, 

starea agregatelor frigorifice, calitatea organoleptica a alimentelor 

preparate, se asigura ca zilnic sunt pune esantioane de contraprobe la 

frigider pentru verificare ulterioara la laborator, verifica igiena individuală 

a personalului si aduce la cunoștința conducerii aceste constatări. 



 Cabinetul este dotat cu produse medicale de urgenta, asistenta medicala intervine 

prin aplicarea unui tratament numai cu acordul prealabil al parintelui. In cazul in care 

persoanele autorizate vor observa orice motiv de ingrijorare privind starea de sanatate a 

copilului sau aceasta se modifica pe parcursul zilei, parintii sunt anuntati imediat asupra 

modificarilor aparute, urmand ca acestia sa preia copilul in maxim o ora din cadrul 

institutiei Castelino Baby. In acest interval copilul va fi izolat de colectivitate in “Izolator” 

unde isi va astepta parintele in cabinetul medical insotit de cadrele medicale. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.3 

Cabinet medical  

Cabinet medical 4,65 m2 

  

1 birou, 1 scaun, 1 masa cu cântar pentru copii 

mici, 1 chiuvetă inox, 1 pat, 2 dulapuri 

suspendate, medicamente recomndate pentru 

unitatile de invatamant, 1 cântar și 1 măsurător 

înălțime copii, 

 In cabinetul medical se gaseste documentul 

informativ: Măsurile de organizare în condiții de 

siguranță epidemiologică 

10 reguli de urmat pentru protectia  

Noului Coronavirus (Sar CoV2)  
 Spalati-va des pe maini; 

 Evitaţi contactul cu oamenii care suferă de Infecţii 

respiratorii acute; 

 Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura, dacă nu aveţi 

mâinile igienizate; 

 Acoperiţi-va nasul şi gura când strănutaţi sau 

tuşiţi; 

 Nu luaţi medicamente antivirale sau antibiotice 

fără prescripţia medicului; 

 Curăţaţi suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de 

clor sau alcool; 

 Folosiţi masca de protecţie; 

Cabinet medical 1.3  

 Spațiile educaționale pregatite si organizate pe teme si personaje destinate fiecărei 

săli de activităţi stimuleaza mintea creativa a copilului, dobandirea cunostintelor fiind un 

efect secundar al activitatilor sale. Pentru gradinita CASTELINO BABY copilul este in 

centrul atentiei, educatoarea ghidandu-l in dezvoltarea sa spre a-si atinge potentialul 

maxim. În strânsă legătură cu atenta supraveghere din punct de vedere medical pe tot 

parcursul zilei există o cameră necesară neutilizată până în prezent dar pregătită în caz de 

nevoie, o cameră ce se numește izolator pe care o putem numi Camera de așteptare în 

elucidarea misterului unei posibile boli ale copilăriei. 
 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.4 Izolator 10,52 m2 

  

6 paturi, 6 dulapuri suspendate, 1 UPS, 

1 calorifer, 1 camera video, 1 lampă 

UV 

Izolator 1.4 

  In comunitate si in colectivitate: 

 Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui: 

 Să evite aglomeraţiile si să evite frecventarea spaţiilor închise 

aglomerate (de ex. Supermaketuri, mall-uri); 

 Să menţină o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de orice 

persoană cu simptome respiratorii (de ex. Tuse, strănut); 

 Şă-şi spele frecvent mâinile, folosind apă si săpun atunci când 

mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool 

dacă mâinile nu sunt vizibil murdare; 

 Să utilizeze tehnica de a tuşi sau a strănuta în plica cotului 

flectat sau să-şi acopere nasul şi gura în timpul tusei şi 

strănutului cu un şerveţel de unică folosinţă, urmată de 

aruncarea acestuia după utilizare şi spălarea IMEDIATĂ a 

mâinilor cu apă şi săpun; 

 Să se abtină de la atingerea gurii, nasului şi ochilor; 

 Să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare şi 

eliminare a măştilor asociate cu o igienă corectă a mâinilor 

după îndepărtare. 

 In izolator gasim paturi in numar de sase, sase dulapioare suspendate, un 

calorifer, o camera video, o lampă UV, aparatura electronica pentru inregistratoare ale 

tuturor evenimentelor care se inregistreaza in harduri  UPS. 



  

 Pe culoarul de trecere de la parter spre toaletele copiilor, este plasat un dulap 

pentru depozitarea materialelor auxiliare, materialelor didactice integrate, accesorii, 

jucarii, ilustrate si nu in ultimul rand materiale pentru activitati artistico-plastice si de 

arta si creativitate. Acestea sunt etichetate si fiecare dulap are opis cu materialele din 

interiorul dulapului respectiv. 

 Pe holuri sunt marcate traseele si distantarea pentru respectarea distantei atunci 

cand personalul sau copiii merg la toalete, intra in incinta cladirii, etc. 

 Fiecare clasa este dotata cu dezinfectant (750 ml) de aprox 70% alcool.  

 Fiecare sala de grupa  este dotata cu afise cu reguli  de protectie pe intelesul 

copiilor, afise corespunzatoare prevenirii infectiei cu  COVID- 19. 

 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.5 

Grup sanitar  
Princess 

Grup sanitar 

copii 

6,72 m2  3 chiuvete, 1 oglinda, 5 vase de toaletă, 5 

bazine de apă, 1 masa de schimbat scutece, 1 

calorifer, 2 cosuri gunoi, 1dispenser sapun, 1 

dispenser hartie, 1 aparat uscat maini, 1 

lampă UV 

Masa de toaletă (90/50cm), având înăltimea unei mese obisnuite permite asezarea 

comodă a copilului în timpul îmbrăcării. 

Obiectele sanitare: trei chiuvete adaptate inaltimii copiilor prescolari, cinci (5) scaune 

WC pentru maximum zece copii; o cădită cu scurgere la reteaua de canalizare; Pentru 

copiii sub trei ani grupul sanitar este dotat si cu olite individuale, care vor fi spălate si 

dezinfectate pentru a se evita riscul aparitiei unor boli transmisibile. Între perioadele de 

folosire, olitele vor fi dezinfectate si complet acoperite. In gupul sanitar pentru copii este 

montata o lampă cu tub UV si ozonificarea aerului. 

Grupul sanitar este dotat cu: dezinfectant, dispenser cu sapun, prosoape de hartie, hartie 

igienica. Fluxul de prescolari care utilizeaza grupul sanitar este organizat astfel incat sa 

se evite aglomeratia si fiecare prescolar sa beneficieze de suport si de asistenta 

ingrijitoarelor la utilizarea grupului sanitar si spalarea pe maini; 

Grup sanitar copii “Princess” 1.5  



Mobilierul din clasa este format din 

unsprezece paturi, patru mese, doisprezece 

scaune amenajate pe patru centre de interes: 

Constructii, Știință, Nisip și Apă, Artă, trei 

dulapuri cu etajere, un birou cu scaun, un 

calorifer, un cos de gunoi, o camera video, o 

lampă cu tub UV si ozonificarea aerului. 

 Deoarece copiii mici dorm amiaza, noi 

am ales lenjeriile colorate si vesele pentru copii 

de cea mai buna calitate, din bumbac moale si 

calduros cu imprimeuri dintre cele mai 

interesante, cu balonase si inimioare, cu 

ursuleti si fluturasi, catelusi si pisicute, 

personaje din povesti sau desene animate care 

fac din somnul de amiaza o adevarata aventura 

in lumea viselor.   

Dotarea cu mobilier 

 Salile pentru cursuri educationale sunt luminoase, calduroase, spatioase, pregătite și 

organizate pe teme și personaje destinate fiecărei săli de activităţi, decoruri care 

stimulează mintea creativă a copilului, dobândirea cunoștințelor fiind un efect secundar al 

activităților sale. 

 Aceste fibre ii confera copilului o stare de bine in timpul somnului. 

Pentru o mai buna aerisire la fiecare schimbare a lenjeriei noi intoarcem salteaua de pe o parte 

pe alta.  

Cazarmamentul este adecvat vârstei si contine pilota, musama de protectie antiumiditate, plic 

pentru pilota, cearsaf de pat. 

 Paturile cu saltele prevazute cu fibre din nuca de cocos au husa lavabila si antialergica, 

nu se incarca electrostatic, nu retine praful. Husa este tratata special oferind protectie impotriva 

dezvoltarii acarienilor si este antiobacteriana. 

Igienizarea lenjeriilor este efectuata de catre curatatorii profesionale care trateaza cu atentie 

lenjeriile si articolele delicate prin utilizarea de programe speciale, testate, ce sunt adaptate 

tuturor proprietatilor delicate ale tesaturilor si nevoilor copiilor de cresa. Curățarea, spalarea si 

dezinfectarea se efectueaza cu detergenti profesionali, prietenosi cu mediul ridicandu-se la cele 

mai inalte standardele, iar apoi acestea sunt calcate pentru o dezinfectare suplimentara. 

Sala clasa  “Albinute” 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.6 

Albinuțe 

Sală de grupă/ 

dormitor 

16,46 m2 

  

4 Mese, 12 scaune amenajate pe 4 centre de 

interes: Constructii, Știință, Nisip și Apă, 

Artă, 3 dulapuri cu etajere, 11 paturi, 1 birou 

cu scaun, 1 calorifer, 1 cos de gunoi, 1 

camera video, 1 lampă UV 

Sala  clasa  “Albinute” 1.6 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.7 

Minioni 

Sală de grupă/ 

dormitor 

16,43 m2 

  

4 mese, 12 scaune, amenajate pe 4 centre de 

interes: Artă, Joc de masa, Joc de rol, Știință, 

2 dulapuri cu etajere, 8 paturi, 1 birou cu 

scaun1 calorifer, 1 cos de gunoi, 1 camera 

video, 1 lampa UV 

 Muzica ambientală. Există o serie de sunete, cunoscute sub denumirea de white music, 

care îi pot ajuta pe cei mici să se calmeze. Clasele sunt dotate cu difuzoare in care le punem 

zilnic cantece de leagan care imbunatatesc respiratia si functiile inimi, ii ajuta pe cei mici sa se 

relaxeze si crează o atmosferă magică în cameră. 

 Mobilierul din clasa este format din 

patru mese, 12 scaune, amenajate pe patru 

centre de interes: Artă, Joc de masa, Joc de rol, 

Știință, doua dulapuri, un birou cu scaun, un 

calorifer, un cos de gunoi, o camera video. 

 Toate clasele sunt dotate cu lampa de 

veghe sub forma de luna creează o atmosferă 

plăcută și confortabilă copiilor, o lumina 

difuza si liniste in camera in care copiii sunt 

pregatiti pentru somnul de pranz. Aceasta 

lampa de veghe ce umple peretii camerei la 

care tragem obloanele in timpul somnului, pe 

langa faptul ca alunga teama copiilor de 

intuneric, luna luminoasa are si rol educativ, 

invatandu-i pe cei mici la atmosfera de basm, 

lampi UV si OZON, de dezinfectie, sterilizare 

si ozonificare a suprafetelor si a aerului, cu 

proprietati de reimprospatare a aerului, 

eliminarea microorganismelor cum ar fi 

virusii, bacteriile, mucegaiurile.  

Sala clasa  “Minionii” 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 1.8 Sala de mese 15,08 m2 

  

1 masina spalat vase, 1 aparat microunde, 1 

chiuveta cu sensor, 2 picuratoare, 1 dulap 

vesela, 1 dulap substante de curatenie, 1 masa 

cu doua banchete, 4 mese individuale, 8 

scaune, 1 calorifer, 2 cosuri, 1 aparat aer 

conditionat, 1 camera video, 1 lampa UV 

 Iesind din sala Minioni, anume 1.7, 

dam de usa metalica cu barat antiefractie, pe 

care o actionam si iesim pe holul comun 

dintre vestiar pe care de aceasta data il 

gasim in dreapta, sala de mese in stanga si 

livingul Butterfly. 

Sala de mese este sala generoasa de 15.08 

mp, foarte luminoasa cu parchet, fiind dotata 

cu o masa cu doua banchete, patru mese 

individuale, opt scaune, un calorifer, doua 

cosuri, un aparat aer conditionat, o camera 

video, o lampa UV pentru sterilizare si 

ozonificare, o masina spalat vase, un aparat 

microunde, o chiuveta din inox 

confectionata la comanda pe care este 

aplicata o baterie cu senzor  pentru mainile 

bucatarului, doua picuratoare, un ansamblu 

dulap vesela, un dulap substante de 

curatenie. Sala de mese este dotata cu masina 

de spalat vase pentru vesela.   

 Pardoseala este acoperita cu covor PVC, 

un excelent izolator termic si fonic, fiind foarte 

rezistent si antiderapant si usor igienizabil. 

 In stanga usii de la intrarea in sala de mese sunt 

afisate reguli fundamentale de igiena, accesibil 

tuturor angajatilor, meniul saptamanii si tipurile de 

alergii sau indicatii medicale sunt recomandate pe 

care primim de la parinti. De asemenea mai sunt 

afisate copiilor poze si informatii facute pe intelesul 

lor cu regulile nutritionale, impartirea alimentelor pe 

categorii. Indicatii cu privire raportul fructe si 

legume/carbohidrati pe care ar trebui sa il consume in 

fiecare zi, etc. 

Sala mese 1.8 



Etajul 1 

  

          Urcand scarile din dreptul vestiarului, care are usa sugestiva de vestiar, cu un desen viu 
colorat cu o fetita care ne arata haine, umerase si manusi, ajungem in livingul, respectiv spațiul de 
recreere (2.1) care inca de la inceput ne intampina cu o atmosfera vesela, plina de culoare si in 
care gasim elemente dintr-un cunoscut film de lung metraj: Pinocchio. Suprafața spatiului este 
generoasa si dedicata in totalitate copiilor, clasele intregului etaj fiind frumos decorate, cu 
mobilier nou, materiale dedicate, cu dispozitive audio-video si pentru securitate performante și 
dotări cu electronice de ultimă generație.  
 Încăperile sunt dispuse ca amprenta dupa modelul etajului anterior, cu un living mare in 
care copii de la cele doua grupe ies in perioade diferite sa se relaxeze sau sa vizioneze filme 
tematice, piese de teatru sau povesti. In tavan sunt montate 3 jaluzele pe toata lungimea camerei 
care sunt coborate atunci cand se doreste ca in spatiul respectiv să se desfășoare activități sau când 
copiii merg la somn.  
 

  



 Mergand pe directia de mers indicata de sageata, ajungem in partea stanga la 

sala de sport, codificata 2.2. dotata cu materiale si echipament special confectionat si 

achizitionat pentru copii cu saltele, spaliere, mingii si materiale de înaltă calitate care 

îndeplinesc cerințele de igiena si în care copiii fac exerciții de zi cu zi atat de 

importante în dezvoltarea fizică. Se continuă apoi, legătura directă între  clase si 

toalete.  

 Sala Pinocchio, cod 2.1 are o masă lunga cu banchete pentru servirea mesei la care 

se pot efectua si activitati, un monitor pe care se pot vedea camerele de supraveghere ale 

tuturor spatiilor cat si filmulete educative pe care cadrele didactice le pun copiilor spre 

vizionare fiind alese in stransa legatura cu planificarile saptamanale, un laptop, doua 

dulapuri cu etajere, un scaun si o masa dedicata personalului didactic de tip pupitru, foarte 

util si practic pe care se lucreaza la calculator dar se pot depozita si documente pe etajera 

de sub masa pe care lucreaza cadrul didactic, o lampa UV pentru dezinfectarea aerului 

dupa terminarea programului de lucru, o masă pentru curse masini, unsprezece dulapuri 

suspendate, doua camere video montate pe colturi opuse ale camerei, doua calorifere, un 

aer conditionat, unsprezece paturi.   

Tipul de 

spațiu 

Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.1 

Living  

Pinocchio 

Spațiu de recreere/ vizionare 

filme, spectacole de teatru și 

magie, activități online/ 

dormitor 

26,56 m2 1 masă pentru curse masini, 2 dulapuri cu etajere, 

11 dulapuri suspendate, 1masa, 1 birou, 1 scaun 2 

camere video, 2 calorifere, 1 aer conditionat, /11 

paturi,  1 lampă UV 

 Fiecare sala de clasa de pe etaj cat sala de mese si toaletele sunt dotate cu lampi 

UV si de ozonificare, programate sa porneasca zilnic dupa un program bine stabilit; 

acestea ofera protectie dubla intrucat pe langa lumina ultravioleta emite si ozon care 

patrunde in toate locurile unde lumina nu are acces. 

Sala clasa  “Pinocchio” 2.1 



  

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.2 

Sală de 
educație fizică 
și sport 

Desfășurare activități de 

dezvoltare psiho-motrică și 

a cluburilor de dans/balet 

18,10 m2 

  

1 corp spaliere, 4 cuburi mari de spumă, 6 pernuțe 

de spumă, 1 calorifer,  2 tunele textile, 1 dulap 

depozitare materiale, 1 cameră video 

 

Tipul de 

spațiu 

Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.3 

Arhivă 

Arhivare 

documente 

școlare 

2,60 m2 

  

2 corpuri metalice cu dosare arhivate 

 Pe de altă parte, sala de clasa este in legatura directa cu spatiul de joaca si cu sălile 

de grupă sunt dedicate copiilor in functie de grupa de varsta din care fac parte, astfel incat 

copiii de grupa mijlocie si mare sa isi desfasoare activitatea in clasele de la acest etaj, iar 

cei mici la parter. 

 Pardoseala este acoperita cu covor PVC, usor de igienizat, izolator termic si fonic 

care se remarca prin faptul ca este antiderapant, materialul avand o suprafata usor 

granulata, este rezistent si cu proprietati anti-alergice. 

 In dreapta usii de la intrare este un alt spatiu (codificata 2.3) dedicat arhivei. 

Aceasta este un spatiu inchis cu cheie care are rastele metalice pe care sunt depozitate 

arhivate bibliorafturile cu contractele educationale, comisiile si deciziile anilor anteriori, 

fiecare dintre bibliorafturi fiind numerotate si avand un opis. Toate aceste documente sunt 

inregistrate in Nomenclatorul de arhiva. 

Sala de sport 2.2 

Arhiva 2.3 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.4 

Grup sanitar 
Mickey 

Grup sanitar copii 6,72 m2 1 oglindă, 3 chiuvete, 5 vase de toalete, 5 bazine 

de apă, 2 dispensere săpun, 1 dispenser hârtie, 1 

dispozitiv uscare mâini, 1 calorifer, 1 coș de gunoi 

Grup sanitar copii 2.4 

Culoar de trecere din Sala 2.1 de recreere si respectiv sala de sport 
spre grup sanitar 

 Din sala Pinocchio (cod 2.1) urmeaza un culoar de trecere spre sala de sport, in 

stanga si grup sanitar in dreapta. Pe peretele din stanga, dupa sala de sport (2.2) este 

plasat un dulap pentru depozitarea materialelor auxiliare, materialelor didactice 

integrate, accesorii, jucarii, ilustrate si nu in ultimul rand materiale pentru actrivitati 

artistico-plastice si de arta si creativitate. Acestea sunt etichetate si fiecare dulap are 

opis cu materialele din interiorul dulapului respectiv. 



 Cum salile de clase sau activitati recreative sunt organizate si pregatite pe teme si 

personaje Disney, mult indragite de copii, eroi si printese, timpul petrecut in incinta 

institutiei devine o lume minunata, magica in care personajele iubite le devin adevarati 

prieteni. Grupul sanitar pentru copii, cu personaje Disney de la etajul 1 este un grup 

sanitar vesel, luminos si plin de viata.  

 Obiectele sanitare: trei chiuvete adaptate inaltimii copiilor prescolari, cinci (5) 

scaune WC pentru maximum zece copii. Acestea sunt spălate si dezinfectate pentru a se 

evita riscul aparitiei unor boli transmisibile conform programului de igienizare facilitati si 

ori de cate ori este nevoie. 

 Pardoseala este acoperita cu covor 

PVC, de culoare gri deschis, foarte usor de 

igienizat, atat pe toata suprafata lui cat si 

pe margini pentru ca la montaj am insistat 

ca acesta sa fie ridicat in scafa astfel incat 

atunci cand se face igienizarea, sa nu existe 

riscul de acumulare a prafului in colturi si 

nici pe intreaga lungime a peretelui. Este 

bun izolator termic fonic si antiderapant, 

materialul avand si proprietati anti-alergice  

si rezistent la substanteke de igienizare si 

dezinfectie. 

 Pe peretele din dreapta usii de la 

intrare sunt montate suporturi din panza cu 

buzunare in care doamnele ingrijitoare pun 

materialele copiilor necesare: scutece de 

unica folosinta, creme de protectie 

impotriva iritatiilor, etc. Pe langa obiectele 

sanitare existente, grupul sanitar mai este 

dotatat cu oglindă, doua dispensere săpun, 

un dispenser hârtie, un dispozitiv uscare 

mâini, un calorifer, un coș de gunoi. 

Grupurile sanitare sunt separate prin 

paravane, astfel incat copii sa se simta in 

largul lor atunci cand merg la toaleta. 

 Grupul sanitar este dotat cu dezinfectant, dispenser cu sapun, prosoape de hartie, 

hartie igienica. Fluxul de prescolari care utilizeaza grupul sanitar este organizat astfel 

incat sa se evite aglomeratia si fiecare prescolar sa beneficieze de suport si de asistenta 

ingrijitoarelor la utilizarea grupului sanitar si spalarea pe maini. 



Asigurarea microclimatului optim 

★ Microclimatul din sălile de grupă si 

din dormitoare prezinta o temperatura 

constanta de 22-24 C monitorizata prin 

termostate de ambient plasate la 

nivelul fiecarui etaj usor accesibile 

personalului. Nu necesita legatura 

electrica prin cablu la centralele 

termice, el este un emitator care trimite 

semnale de radiofrecventa receptorului 

(un modul fix in legatura directa 

cu centrala termica). Receptorul 

primeste semnalele de la termostat si 

comanda pornirea sau oprirea centralei 

prin cablul electric conectat intre 

receptor si centrala. 

 Pornind de la grupul sanitar destinat copiilor, pe etajul 1, sunt doua Sali de clasa: 2.5 

clasa  Ariel si sala de clasa 2.6 Planes (Avioane).  

 Dotarea cu mobilier 

 Salile pentru cursuri educationale sunt luminoase, calduroase, spatioase, pregătite și 

organizate pe teme și personaje destinate fiecărei săli de activităţi, decoruri care stimulează 

mintea creativă a copilului, dobândirea cunoștințelor fiind un efect secundar al activităților sale. 

Mobilierul din clasa Ariel (2.5) este alcatuit din  cinci (5) mese, 14 scaune amenajate pe trei 

centre de interes: Stiință, Bibliotecă și Joc de rol, unsprezece (11) paturi si zece dulapuri 

suspendate, o tablă magnetică, un calorifer, un coș de gunoi, doua etajere pentru depozitare 

materiale necesare desfasurarii activitatii didactice, un birou cu scaun pentru cadrul didactic, o 

cameră video pentru supraveghere si o lampă UV si de ozonificarea a aerului din sala. 
 Sala are o suprafata de 17,86 mp, frumos decorata cu personaje din desenul animat Walt 

Disney, Ariel. Parchetul este acoperit de covor de nuanta bleu precum oceanul, acesta fiind 

foarte moale deoarece dedesubt este pus un covor din spuma special pentru a proteja copii de 

cazaturi sau curenti de aer, denumit underlay. 

 Paturile cu saltele prevazute cu fibre din nuca de cocos au husa lavabila si antialergica, nu 

se incarca electrostatic si nu retine praful. Husa este tratata special oferind protectie impotriva 

dezvoltarii acarienilor iar lenjeriile colorate si atragatoare pentru copii sunt de cea mai buna 

calitate, din bumbac moale.  

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.5 

Ariel 

Sală de grupă/ 

dormitor 

17,86 m2 2 etajere, 5 mese, 14 scaune amenajate pe 3 

centre de interes: Stiință, Bibliotecă și Joc de rol, 

10 dulapuri suspendate, 1 tablă magnetică, 1 

calorifer, 1 coș de gunoi, 1 cameră video, 1 

laptop, 1 birou cu scaun/ 11 paturi, 1 lampă UV 

Sala de clasa Ariel 2.5 



 Cea de a doua sala, Planes are o suprafata de 16,43 mp, este frumos decorata cu 

personaje din desenul animat Disney Planes, covor de nuanta caramizie de foarte buna 

calitate este prevazut cu underlay, special montat pentru a crea starea de confort a 

copiilor si siguranta. 

 Tot pentru siguranta copiilor, prizele si întrerupătoarele electrice sunt amplasate pe 

perete, la inaltimea de 1,5 metri fata de sol evitand posibilitatea de atingere a copiilor. În 

plus, acestea sunt protejate si etichetate cu simbolul corespunzator. De asemenea, pentru 

siguranța personalului care exploatează sau utilizează echipamente și aparaturile electrice 

efectuam periodic verificările și inspecțiile periodice ale prizelor de pământ și a 

împământărilor denumite și PRAM. În urma testărilor și verificărilor PRAM, inginerii și 

tehnicienii cu experiență în măsurători PRAM ne înmâneaza un certificat PRAM, necesar 

în condițiile legii. 

★ Umiditatea relativă este de 40-50%; viteza curentilor de aer de 0,1-0,3 m/s. urmarita 

prin intermediul unui termo-higrometru care permite mentinerea unui nivel perfect de 

umiditate in incinta pentru sanatatea si confortul copiilor de varsta anteprescolara. Prin 

mentinerea unui nivel de umiditate in aer cuprins intre 40 si 50% se reduce substantial 

riscul dezvoltarii bacteriilor si a virusilor si, de asemenea, previne deshidratarea pielii si 

membranelor mucoase. 

★ Cubajul de aer este de minimum 8 mc/copil în dormitor si de minimum 5 mc/copil în 

spatiul de joacă din sălile de grupă. 

★ Iluminatul artificial: în camera de primire - 300 lucsi; în salile de grupă - 200 lucsi. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 2.6 
Avioane 

Sală de grupă/ 

dormitor 

16,43 m2 

  

7 dulapuri suspendate, 2 etajere, 5 mese, 12 

scaune organizate pe 3 Centre de interes: Artă, Joc 

de masa și Construcții,  1 tablă magnetică, 1 birou 

cu scaun, 1 laptop, 1 cameră video, 1 coș de 

gunoi/ 7 paturi, 1 lampă UV 

Sala de clasa Planes 2.6 



 In dreapta usii de la intrare sunt amplasare patru 

cosuri reciclare selective. 

In tavan sunt montate 3 jaluzele pe toata lungimea 

camerei care sunt coborate atunci cand se doreste ca in 

spatiul respectiv să se desfășoare activități sau când 

copiii merg la somn.  

 Usa din sala Pinocchio (2.1) care da in casa 

scarii  este o usa metalica rezistenta la foc EI2 90 cu 

sistem antipanica complet, montata cu Aviz tehnic 

eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru 

Constructii, are agrement tehnic si Declaratie de 

conformitate. 

 Iesind din sala 2.1 de la etajul 1, Pinocchio, 

urcam scarile spre etajul 2, prima sala de la acest nivel, 

fiind Sala Piratilor 3.1. Intreaga arhitectura a casei 

scarii este facuta din marmura, motiv pentru care am 

acoperit treptele cu mocheta pe toata lungimea 

etajelor, pe perete este montata “mana curenta’ din 

inox pentru sustinerea copiilor la urcarea si coborarea 

treptelor. 

 Gradinita a luat toate măsurile prevăzute de 

legislația în vigoare: realizarea traseelor bine 

delimitate și semnalizate în incinta unității de 

învățământ (chiar și în sala de grupă) și în spațiul 

aferent din curte, spre și dinspre spațiile de joacă, spre 

și dinspre poarta de acces, asigurarea cu dezinfectanti  

la intrarile in gradinita. 

 La Gradinita Castelino Baby am luat toate 

măsurile de organizare a activității în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

 Au fost stabilite circuitele functionale in 

interiorul unitatii de invatamant prin marcarea cu 

sageti a traseelor de intrare si iesire in curtea gradinitei 

cat si pe holurile gradinitei.  

 De pe casa scarii intre parter si etajul 1 exista o 

usa care este inchisa permanent, aceasta avand 

iesire pe terasa din fata. 

 Toate clasele sunt dotate cu dispozitive si 

materiale necesare normelor de protectie. Sunt 

intocmite planuri de curatenie si igienizare zilnica; 

Sunt asigurarate si semnalizate materiale de 

dezinfectare in toate spatiile. 



 Inca de la intrarea principala arhitectura gradinitei iti lasa impresia ca stai pe 

punctul de a intra intr un palat de poveste, totul este foarte bine pus la punct pana in cel 

mai mic detaliu: steagurile ce stau arborate pe cladirea gradinitei te introduc intr-o 

atmosfera de basm, pe gardul gradinitei cat si in interior sunt  montate banere si panouri 

cu personaje care aduc in actualitate diversele povesti cu printi si printese mult indragite 

de copii. 

 Pe toata lungimea holului atat pe o parte cat si pe alta regasim desene autocolante 

de dimensiuni mari care te introduc intr o atmosfera de basm si te invita sa retraiesti 

momentele copilăriei, ajungand pina la ultimul etaj unde sunt  expuse portretele celor mai 

marii scriitori ai nostri! 



 Biblioteca este frumos aranjată, cărțile de copii stau cuminți în dulapurile cu 

etajere din lemn, aranjate pe rafturi in functie de categoria din care fac parte: fond de 

carte, auxiliare, CD, DVD, Softuri educationale, enciclopedii. 

 Daca am stii cu toții cât de importante  sunt cărțile 📖📘📖 în educația copiilor, am 

pune mai mult accent pe carti decat pe jocuri 🎮 si electronice. Cărțile stimulează copiilor 

imaginația, curiozitatea, dorința de cunoaștere și de învățare continuă, le dezvoltă copiilor 

puterea de concentrare și îi ajută să dobândească un mod empatic de a privi lumea, 

indiferent că sunt citite de către părinte sau de către copil. 

 Lecturile din copilarie ajuta semnificativ la creearea personalitatii copilului, cartile 

de colorat stimuleaza permanent inteligenta micutilor. 

 Designerul incearca sa ne introduca intr-o lume parca  desprinsa din cartile lui 

Jules Verne, plina de mister, Piratii din Caraibe, Capitanul Hook,Peter Pan,Tinkerbell. 

 In biblioteca sunt asigurate materialele de dezinfectie, materiale de igiena si 

substante necesare efectuarii curateniei zilnice sau ori de cate ori este nevoie. In grupurile 

sanitare sunt disponibile materialele pentru igienizare marcate cu culorile 

corespunzatoare pentru fiecare scop. 

Etajul 2 



 Usa din sala Piratilor (3.1) care este o sala cu mai multe functionalitati prezinta usa 

metalica rezistenta la foc EI2 90 cu sistem antipanica complet, montata cu Aviz tehnic 

eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, are agrement tehnic si 

Declaratie de conformitate. Sala are o suprafata de 26.44 mp, pardoseala este acoperita cu 

covor PVC, un excelent izolator termic si fonic care se remarca prin duritate si rezistenta 

la factori mecanici si chimici. Are proprietati bacteriostatice si se igienizeaza si 

dezinfecteaza foarte ușor. In tavan sunt montate trei jaluzele pe toata lungimea camerei 

care sunt coborate atunci cand se doreste ca in spatiul respectiv să se desfășoare sedinte 

sau se desfasoara activitati literare. 

 Sala este dotata cu sase corpuri de bibliotecă, un calculator, un videoproiector, un 

aparat aer conditionat, o tablă alba magnetica, patru mese, un pupitru,  scaune 

directoriale, doua camere video de supraveghere. 

 

 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.1 
Cancelarie 
(comună cu 
biblioteca) 

Bibliotecă/ Sală 

de 

lectură/Cancelarie 

26,44 m2 

 

6 corpuri de bibliotecă, 1 calculator, 1 

videoproiector, 1 aparat aer conditionat, 1 tablă 

alba, 4 mese, 1 birou, 1 scaune, 2 camere video 

Arhiva Arhivare 12,12 m2 7 dulapuri arhivare 

 

Sala “Pratilor-Biblioteca/ Sala de lectura/Cancelarie” 3.1 

Grupul sanitar de la acest etaj, cu codul (3.2) este dedicat angajatilor si este dotat cu: 

oglindă,  chiuvetă, un vas de toaletă cu bazin de apă, dispenser hartie si  dispenser pentru 

șervețele de unica folosinta, 1 coș de gunoi. 

Grup sanitar  3.2 
Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.2 
Grup sanitar 

Grup sanitar 

personal 

2,20 m2. 1 oglindă, 1 chiuvetă, 1 vas de toaletă, 1 bazin de 

apă, 1 dispenser hartie, 1 dispenser șervețele, 1 

coș de gunoi 



 Tot aici se afla si biroul administratorului compus dintr-un birou, un scaun de birou 

si trei folotii, trei corpuri bibliotecă, 1 dulap, un calculator, un calorifer, un aparat aer 

condiționat, o cameră video de supraveghere. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.3 
Birou 

Birou 

administrație 

14.53 m2. 1 birou, 3 scaune, 3 corpuri bibliotecă, 

1 dulap, 1 calculator, 1 calorifer, 1 

aparat aer condiționat, 1 cameră video 

Ca totul să fie complet există și o cameră tehnică situata la etajul 2, la acest nivel mai regasim o 

alta camera, cea a centralei termice cu acces exterior pentru condiții de siguranță maximă 

Birou administrator 3.3 

Camera centralei 3.4 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.4 
Birou 

Centrala 2.76 m2. 2 centrale termice, 1 banc de scule, 1 dulap 

 Ca sa fie totul complet, exista si o camera tehnica situata la etajul 2, in care sunt cele 

doua cetrale termice, spatiul fiind dotat cu ferestre special concepute pentru aerisire 

pernmanenta pentru conditii de sigurata maxima. 



Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.6 
Cabinetul de 
asistență 
psihopedagogică 

Cabinetul de 

asistență 

psihopedagogică 

16,29 m2. 6 dulapuri  suspendate, 4 pupitre, 1 masă, 15 

scaune, 1 cameră video, 1 aparat de aer 

condiționat, 2 table albe, 1 calorifer, 1 corp 

etajere/ 6 paturi 

 Salile pentru dezvoltare personala denumita 

Cabinet psihopedagogic si Sala Thomas. 

Iesind din grupul sanitar Cars, prima clasa cu codul 3.6 

este cabinetul psihopedagogic in care sunt patru pupitre, 

un birou mare, 15 scaune, 1 cameră video, un aparat de 

aer condiționat, tabla magnetica pentru scris, 1 calorifer, 

un corp etajere.  
 Aceasta sala este denumita “Minnie” dupa 

celelbrul personaj din Clubul lui Mickey Mouse, este 

amenajata in tonuri de alb si roz. Este o sala luminoasa, 

calduroasa, spatioasa, pregătita și organizata special 

pentru desfasurarea activitatilor logopedice, de 

dezvoltare personala si terapii, atunci cand acestea se 

impun. 

Sala clasa “MInnie” 3.6 Cabinet asistenta psihopedagogica 

In capatul coridorului se afla toaleta copiilor denumita sugestiv: “Cars” compusa din 2 grupuri 

sanitare cu cabina si unul pentru copii mai mici si trei baterii sanitare cu temporizator. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.5 
Grup sanitar 
Cars 

Grup sanitar copii 7,14 m2. 

  

3 vase de toaletă, 3 bazine de apă, 3 chiuvete, 1 

dispenser hârtie, 1 dispozitiv uscare maini, 2 

dispensere săpun, 1 dispenser servețele, 1 

calorifer, 1 coș de gunoi 

Grup sanitar “Cars” 3.2 



Cea de-a doua sala de clasa de la etajul 2 

este sala Sala Thomas compus din 

unsprezece paturi si zece dulapuri 

suspendate, o tablă magnetică, trei mese, 18 

scaune, trei fotolii pentru copii din burete, 

un nisipar, o etajeră, un calorifer, un aer 

condiționat, un coș de gunoi, o lampă UV si 

OZON de dezinfectie, sterilizare si 

ozonificare a suprafetelor si a aerului, cu 

proprietati de reimprospatare a aerului, 

eliminarea microorganismelor cum ar fi 

virusii, bacteriile, mucegaiurile. Aceasta 

sala este foarte luminoasa, spatioasa, 

pregătita și organizata special pentru 

desfasurarea activitatiilor cu copii mai mari, 

respectiv de grupa mare. 

Paturile cu saltele prevazute cu fibre din 

nuca de cocos au husa lavabila si 

antialergica, nu se incarca electrostatic, nu 

retine praful. Husa este tratata special 

oferind protectie impotriva dezvoltarii 

acarienilor. 

Curățarea, spalarea si dezinfectarea se 

efectueaza cu detergenti profesionali, 

prietenosi cu mediul ridicandu-se la 

standardele cele mai inalte. Clasa are lampa 

de veghe sub forma de luna care creează o 

atmosferă plăcută și confortabilă copiilor, o 

lumina difuza care pregateste copiii pentru 

somnul de pranz. 

Tipul de spațiu Utilizarea Suprafață Dotarea 

Sala 3.7 
Thomas 

Sală de grupă/ 

dormitor 

16,43 m2. 10 dulapuri suspendate, 1 tablă magnetică, 3 

mese, 18 scaune, 3 fotolii, 1 nisipar, 1 etajeră, 1 

calorifer, 1 aer condiționat, 1 coș de gunoi / 11 

paturi, 1 lampă UV 

Sala clasa “Thomas” 3.7 



Gradinita cu program normal si program prelungit  
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