
 
 

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
AN ŞCOLAR 2021-2022 

 
PLAN ȘCOLARIZARE 2021-2022 

 
Grupa Nr.copii 

1 grupă mică cu  program prelungit 20 

1 grupă mijlocie cu program 
prelungit 

24 

1 grupă mare cu program prelungit 30 

 
 
 
 

LOCURI DISPONIBILE  
DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI DE REÎNSCRIERE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
 
 

Grupa Locuri disponibile 

1 grupă mică cu  program prelungit 20 

1 grupă mijlocie cu program 
prelungit 

8 

1 grupă mare cu program prelungit 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM ÎNSCRIERI  
 

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax (021.252.22.60), 
poștă electronică sau telefonic (021.252.22.60  / 0787.266.987) datele 

necesare (privind solicitantul, copilul și date privind optiunile exprimate) 
pentru a fi introduse in aplicatia informatică SIIIR, urmând ca după 

validarea datelor înregistrate, sa se facă programări pe zile și intervale 
orare, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. 

 

 PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERI  31.05.2021–11.06.2021 

 A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERI   28.06.2021-02.07.2021 

 ETAPA DE AJUSTĂRI   02.08.2021-31.08.2021 
 

CRITERII GENERALE 
PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIŢĂ 

 ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 

CRITERII DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o 
casă de copii/centru de plasament/plasament familial  

Certificat deces părinţi, 

Hotărâre judecătorească 

Copilul este orfan de un singur părinte  
 

Certificat deces părinte 

Fratele/sora este înmatriculat(ă) la unitatea școlară la 
care se dorește înscrierea. 

 

Adeverinţă elev 

Există un certificat medical de încadrare a copilului în 
grad de handicap;  

 

Certificat medical 

 
 

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 

 



 

 

 

Documente necesare înscrierii la grădiniță: 

 

- Cerere de înscriere - generată de SIIIR 

- Copie certificat de naştere copil 

- Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal 
- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 
- Declarația-acord de înscriere la  unitatea solicitată (conform 

celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți / tutore / 
reprezentant legal 

- Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în 
vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și 
la momentul începerii anului școlar) 

- Avizul ISMB pentru copiii pentru care s-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 celor trei unităţi de 
învăţământ pentru care au optat . 

- Adeverinţe de salariați ale părinţilor/ale unui părinte (pentru 
grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


