
ANUNŢ 

Având în vedere adresa  M.E.N.C.S./DGÎP nr.33.111/26.04.2016, referitoare la 

cuprinderea copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, vă 

comunicăm: 

Reînscrierile vor începe pe 4 mai 2016,  

iar  înscrierile se vor derula începând cu 23 mai 2016. 

 

    REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEZĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

ÎN ACEST AN SE  REALIZEZĂ ÎN PERIOADA 09-13 MAI 2016, ÎN FUNCŢIE  DE  

URMĂTOARELE  CRITERII: 

   1. îndeplinirea responsabilităților și respectarea obligațiilor asumate în calitate de 
beneficiardirect și indirect al actului educational, prin contractul de parteneriat 
educațional, semnat individual de părinții fiecărui preșcolar, în conformitate cu OMEN 
5115/2014 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, precum și Regulamentul de Organizare Interioară, prezentat în cadrul 
ședințelor cu părinții; 

   2.    frecventarea cu regularitate a  grădiniţei în anul şcolar curent;  
   3.   implicarea activă şi responsabilitatea în activităţile extracurriculare propuse de  grădiniţă;  
  4.    achitarea în totalitate  a contribuţiei de hrană a preşcolarului,  până la sfârşitul  lunii  în 

curs. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  

REÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 

2. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în situația în care preșcolarii au 

fost vaccinați în cursul anului școlar 2015-2016. 

3. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali și  adeverinţele de 

la serviciul  părinţilor, în cazul în care au intervenit modificări faţă de datele 

declarate anterior şi nu corespund cu situaţia actuală, pe care sunteţi rugaţi să o 

specificaţi în totalitate în cererea de reînscriere.  (schimbarea domicililui sau 

schimbarea locului de muncă). 



ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI SE VA FACE ÎN 

DOUĂ ETAPE 

       I. 23 MAI-17 IUNIE 

II. 27 iunie – 29 iulie, în limita locurilor aprobate prin proiectul 

planului de școlarizare. 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  

ÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 

2. Copie după certificatul de naştere al copilului 

3. Adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate - Anexa 1 din 

O.M.S./O.M.E.C.S. nr. 1002/5017/septembrie 2015, eliberată de medicul de 

familie; 

4. Fisa de vaccinari eliberată de medicul de familie; 

5. Adeverințe medicale tip pentru părinții preșcolarilor, eliberate de 

medicul de familie. 

6. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali. 

7. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi. 

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a 

copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de 

locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de 

departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:  
1. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; situaţia 

copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament 
familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; 

2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;  
3. existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 

învăţământ respectivă;  
4. existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.  

 



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

decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a 

numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se 

repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, 

apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar 

unul dintre criteriile menţionate. 

CRITERII SPECIFICE, aprobate în Consiliul de administrație al grădiniței 
din data de 04.05.2016 
 
1.Ambii părinţii  fac dovada prin adeverinţe de la locul de muncă, că sunt încadraţi; 

 2. Părinții preșcolarului au domiciliul în circumscriptia gradinitei; 

3. Loc de muncă părinte în circumscripţie; 

4. Dacă unul dintre părinţi/bunici este angajat în unitatea de învăţământ la care se solicită 

înscrierea sau la alta unitate de invatamant. 

 
Criteriile specifice de departajare se aplică după aplicarea criteriilor generale, la 
punctaje egale. La dosar trebuie să existe documente care să ateste încadrarea în 
unul sau mai multe dintre aceste criterii. 
 

 

DUPĂ COMPLETAREA LOCURILOR NU SE 

VOR MAI FACE ÎNSCRIERI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITATEA INSTITUȚIEI 
 

10 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT 
 
 

 GRUPA MICĂ – 3 
 GRUPA MIJLOCIE – 3 
 GRUPA MARE – 4 

 
 

LOCURI APROBATE PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE pentru anul școlar 
2016-2017 – 304 
 

 GRUPA MICĂ – 75 LOCURI  
 GRUPA MIJLOCIE –  102 LOCURI 
 GRUPA MARE -  127 LOCURI  

 
LOCURI LIBERE:  75 – Grupa mică 
                                   10 – Grupa mare 
 
 

După finalizarea reînscrierilor se vor afișa locurile libere. 


