
 

 

 

 

SEDIUL UNITĂTII ÎN CARE ÎȘI VOR DESFĂȘURA ACTIVITATEA GRUPELE DE PREȘCOLARI : 

( Grădiniță cu program normal, activitate desfășurată între orele 8,00-13,00 ) 

B-DUL BASARABIA , NR . 160, SECTOR 2 

CAPACITATEA INSTITUȚIEI- 3 săli  de curs, holuri, vestiare, toalete   

NUMĂRUL DE LOCURI  APROBAT PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE: 

3 GRUPE- 60  LOCURI , repartizate astfel : 

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

01.09.2021 

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

01.09.2021 

 1 Grupă mare     - 20 locuri , pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 5 ani pana la 

01.09.2021 

 

 Reînscrierea copiilor care urmează deja învățământul preșcolar se va face în  

perioada 17 mai – 28 mai 2021,  cu  confirmarea finalizării etapei de introducere a 

cererilor de reînscriere la ora 12,00, în data de 28 mai 2021. 

  

Program reînscrieri: 

 

 LUNI – VINERI  în  intervalul orar :   09:00      -      11:00 

 

Dosarele se depun la doamnele educatoare de la grupa preșcolarului pentru care se dorește 

reînscrierea. 

 

După perioada de REÎNSCRIERI, numărul de locuri rămase libere la grupa mijlocie 

 și grupa mare vor fi afișate în vederea ocupării lor în etapele de ÎNSCRIERE mai jos 

menționate.  

 

 



 

 

 Înscrierea la grădiniță a copiilor care nu au mai urmat până   

acum învățământul preșcolar se va desfășura în 3 etape:  

 

 

 Etapa I de înscriere are loc în perioada: 31.05.2021 – 24.06.2021  

- Colectare cereri înscriere: 31.05 – 11.06.2021 

- În zilele de LUNI – JOI din săptămânile din perioada de înscriere Etapa I 

( între orele  09.00-11.00 și  13,00-15,00 ) 

- În zilele de VINERI din săptămânile din perioada de înscriere Etapa I: 

( între orele  09.00-11.00 ) 

- În data de 11.06.2021 (ultima zi de colectare cereri) până la ora 11.00 

 

 Etapa a II-a de înscrieri se desfășoară între: 28 iunie – 16 iulie  

- Colectare cereri înscriere: 28.06 – 02.07.2021  

- În data de 02.07.2021 (ultima zi de colectare cereri) până la ora 11.00 

 

 Etapa a III-a se numește “Ajustări” și este în intervalul: 02 – 31 august 

- Colectare cereri înscriere: 02.08. – 31.08.2021  

- În data de 31.08.2021 (ultima zi de colectare cereri ) până la ora 11.00. 

 

 

 

 

Conducerea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Important ! 
 

 

Documente necesare înscrierii:  

Părintele/tutorele/reprezentantul legal poate completa online cererea de înscriere în 

grădiniță
x)

, după care depune la unitatea de învăţământ următoarele documente : 

- Cerere de înscriere – generată de SIIIR; 

- Copie certificat de naştere copil; 

- Copie C.I. părinți / tutore / reprezentant legal; 

- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul); 

- Datele privind opțiunile exprimate ( max.trei opțiuni în ceea ce privește alegerea unităților de 

învățământ); 

- DECLARAȚIE-ACORD ( Declarația pe propria răspundere a părintelui care face înscrierea, din 

care să reiasă că și cel de-al doilea  părinte este de acord cu înscrierea copilului în unitatea la care 

se depun documentele -  prima opțiune – conform celor 3 opțiuni ); 

- Fișa medical, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie 

- Avizul ISMB pentru copiii pentru care c-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, în 

anul școlar 2021-2022, din motive medicale; 

-  Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale  

unităţi de învăţământ pentru care a optat . 

- Părintele/tutorele/reprezentantul legal își exprimă maxim trei opțiuni pentru unități de învățământ 

în care există locuri disponibile 

_________________ 

x) 
   -  Cerere de inscriere online – link-ul va putea fi accesat de pe site-ul ISMB, pe întreaga 

perioadă de înscriere,  acest formular online permite parintilor sa se prezinte la secretariatul scolii 

cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de asteptare. 

   -  în cazul imposibilității depunerii online a cererii de înscriere în grădiniță, este posibilă trimiterea la 

unitatea de învățământ unde se dorește înscrierea, doar a documentelor sus menționate, pentru a putea fi 

procesate informațiile necesare;  

 

După primirea documentelor sus menționate școala completează cererea de înscriere în  

platforma SIIIR a unității, va lista Cererea de înscriere - generata de SIIIR, care va fi ulterior 

semnată de către părinte și validată de unitate, după o programare stabilită pe zile și intervale orare, în 

ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.  

 

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu 

respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an, a prevederilor Legii 

nr.56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului 

general obligatoriu.  

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

 ( copii de 4 ani ) și grupa mică ( copii de 3 ani ); 

b) În limita locurilor libere  și,  dacă este cazul , vor fi aplicate succesiv,  criteriile de  

departajare generale și criteriile de departajare specifice  .  
 

 

 



 

 

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, însoțit de certificatul de 

orientare școlară eliberat de Comisia de 

orientare școlară și profesională 

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 

 

Observații:   

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul 

locurilor libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de 

departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv : se repartizează la început copii care îndeplinesc trei 

dintre criteriile menționate anterior, apoi copii care îndeplinesc două dintre criterii și în final copii care 

îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 

 Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor 

generale menționate anterior, deasemenea, în ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de 

departajare cumulate de către fiecare copil. 

 În data de 25 IUNIE 2021, se va afișa lista finală a copiilor înscriși în învățământul 

preșcolar, an școlar 2021-2022, prima etapă, lista copiilor respinși și locurile rămase libere. 

 Unitățile de învățământ care nu mai au locuri după prima etapă nu mai pot primi cereri-tip 

de înscriere pentru etapa a doua. 

CONDUCEREA 


