
 

 

SEDIUL UNITĂTII ÎN CARE ÎȘI VOR DESFĂȘURA ACTIVITATEA GRUPELE DE 

PREȘCOLARI : B-DUL BASARABIA , NR . 160 

CAPACITATEA INSTITUȚIEI- 4 săli  de curs, holuri, vestiare, toalete   

NUMĂRUL DE LOCURI  APROBAT PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE: 

4 GRUPE- 80  LOCURI , repartizate astfel : 

 1 Grupă mică – 20 locuri , pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 3 ani pana la 

01.09.2018 

 1 Grupe mijlocii- 20 locuri , pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 4 ani pana la 

01.09.2018 

 2 Grupe mari- 40 locuri , pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 5 ani pana la 

01.09.2018 

REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FREGVENTEAZA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÎNT 

PREȘCOLAR ÎN ACEST AN ȘCOLAR ȘI URMEAZĂ SĂ O FRECVENTEZE ȘI ÎN ANUL 

ȘCOLAR URMĂTOR,  SE VA REALIZA ASTFEL : 

- În perioada 07 mai – 10 mai 2018, în fiecare zi în intervalul orar 8,00- 12,00 . 

- Reînscrierea se va realiza prin depunerea unei cereri tip la educatorul grupei în care este 

înscris copilul în acest an școlar. 

- Cererile vor fi inregistrate zilnic la  secretariatul unității  de catre educatorul care le-a primit. 

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI- care nu au fost inscrisi în anul școlar 2017-2018 

- 21 mai-08 iunie 2018, ora 12 - etapa I de înscriere 

- 25 iunie-20 iulie ora 12 -etapa II de înscriere 

 

Ocuparea locurilor libere după etapa de reînscriere se va face astfel : 

a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare ( copii de 5 ani ), grupa mijlocie ( 

copii de 4 ani ) și grupa mica ( copii de 3 ani ) 

b) În limita locurilor libere  și,  dacă e cazul în baza criteriilor generale de departajare .  

 

 

 



 

Criteriile generale de departajare : 

Nr. 

crt 

Criteriu general de departajare Documente prezentate la înscriere  

1 Copilul are o problemă medicală 

 

 Certificat medical de încadrare a copilului în 

grad de handicap; 

2 Copilul este orfan de ambii părinţi sau 

provine de la o casă de copii/centru de 

plasament/plasament familial (situație 

dovedită pe bază de documente); 

Certificate deces; 

Document emis de autoritătile tutelare 

3 Copilul este orfan de un părinte (situație 

dovedită pe bază de documente); 

Certificat  deces; 

 

4 Frate/sora inmatriculată la unitatea de 

învățământ la care se dorește înscrierea 

Adeverința eliberată de unitatea scolară la 

care este inscris(ă) fratele/sora. 

 
 

Criterii specifice de departajare: 

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca 
indeplinirea criteriului 

 

1 

Domiciliul părinților/ tutorilor/ 

susținătorilor legali ai preșcolarului să fie 

în vecinătatea unităţii de învățământ 

preşcolar 

Copie dupa BI/ CI al părinților/ tutorilor/ 

susținătorilor legali ai preșcolarului, dovada 

condiţiei de tutore/susținător legal (procură 

notarială, hotărâre judecătorească) 

 

2 

Locul de muncă al părinților/ al unui 

părinte/ tutorelui/ susținătorului legal ai 

preșcolarului să fie în vecinătatea unității 

de învătământ preşcolar 

 

Adeverință salariat 

 

3 

Existenţa unor fraţi/surori 

înmatriculaţi/înmatriculate în unităti 

școlare din vecinătatea unității de 

învătământ preşcolar 

 

Adeverință care atestă calitatea de elev, 

eliberată de unitatea școlară 

 
Director, 

Mariana Dinu 

 


