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ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR  

ANUNŢ 

Având în vedere adresa M.E.N. nr. 28269 din 27.04.2021 privind asigurarea  

cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar in anul 

scolar 2021/2022, vă comunicăm: 

 

INSCRIEREA PRESCOLARILOR se va realiza la 

SEDIUL GRADINITEI,  
INTRAREA LATERALA, FOISORUL VERDE DIN LIVADA  

 

Prima etapă:  31 mai  - 11 iunie 2021 

 

• 31 mai - 08 iunie  - colectarea cererilor de inscriere in 

format letric si electronic 

• 09 – 11 iunie -  analiza, procesarea cererilor de inscriere si 

inregistrarea in aplicatia SIIIR 

• 11 iunie  - afisarea listelor cu prescolarii admisi  

• 14 iunie – ridicarea dosarelor prescolarilor care nu au fost 

admisi (in intervalul orar 10.00 – 12.00) 
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CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:  

 

1. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un 

părinte sau 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. 
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 CRITERII SPECIFICE, aprobate în Consiliul de Aministrație al 

Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești intrunit in data de 29 aprilie 2021. 

 

1. Părinții preșcolarului au domiciliul în circumscriptia gradinitei: 

Cartier Brazda lui Novac ( copie CI) 

2. Loc de muncă părinte în circumscripţie; Cartier Brazda lui 

Novac (adeverinta salariat) 

3. Unul dintre părinţi/bunici este angajat în unitatea școlară la care 

se solicită înscrierea sau este angajat în sistemul de învățământ. 

( adeverinta salariat) 

 

 

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. 
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA 

PREŞCOLARILOR 

 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ 
a. Cererea in format letric va fi descarcata de pe site-ul gradinitei de catre 

parinti  sau va fi disponibila la comisia de inscrieri  

b. Cererea de înscriere electronica se va completata  in formularul de 

înscriere on-line in perioada 31 mai  – 08 iunie  

c. Pentru validarea inscrierii sunt necesare ambele variante de cereri 

2.  Copie după certificatul de naştere al copilului 

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

4. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi valabile 

5. Adeverinţă medicală pentru intrarea în colectivitate (Anexa Nr. 1 din 

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

medicul de familie  

6. FIŞA DE VACCINĂRI  eliberată de medicul de familie 

7. Alte documente utile pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor 

generale și specifice  

 

IMPORTANT!!!! 

• Documentele vor fi aduse obligatoriu la depunerea 

cererii de înscriere (toate intr-o țiplă de plastic). 
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Date importante  referitoare la 

ÎNSCRIERE: 

❖ Capacitatea institutiei pentru anul scolar 2021/2022  este de 

12 grupe de prescolari / program prelungit conform 

planului de școlarizare aprobat de către ISJ DOLJ, după  

cum urmează: 

o  Grupa mică – 4 grupe (3 ani împliniți până la data de 1 

septembrie 2021) 

o Grupa mijlocie  - 3 grupe (4 ani) 

o Grupa mare  - 5 grupe (5 ani) 

 

❖ La grupele mijlocii și mari, locurile vor fi  ocupate prin 

reînscrierea preșcolarilor. Chiar si la grupa mica vor fi 

ocupate locuri prin procedura de reinscriere. 

❖ Dintre cele 12 grupe de prescolari, se vor primi cereri de 

inscriere pentru urmatoarele locuri libere in anul scolar 

2021-2022:  

o Grupa MICĂ: 60 de locuri libere 

o Grupa MIJLOCIE: 0  locuri libere 

o Grupa MARE:  0 locuri libere 

 

Notă: Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea 

descrescătoare a vârstei preșcolarilor si in ordinea indeplinirii 

criteriilor generale si specifice. 
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Grafic depunere cereri: 

 

Ziua Interval orar 

31 mai 2021  1000 - 1200 

01 iunie 2021 Zi  liberă  

02 iunie  2021 1600 - 1800 

03 iunie 2021 1000 - 1200 

04 iunie 2021 1600 - 1800 

07 iunie  2021 1000 - 1200 

08 iunie 2021 1600 - 1800 

 

Cererile de inscriere vor fi  analizate  si procesate de către  

membrii comisiei de înscriere a preșcolarilor numită prin 

decizia directorului: 

• TRICA NICOLETA   - preşedinte  

• PATRU CAMELIA    - membru  

• ANDREESCU SIMONA  - membru  

• ENACHE ADRIANA – membru 

• AVRAM  LAURA  – membru 

• DOGARU LUMINITA – membru 

• ION ADELINA  - – membru 

• BALEA MĂDĂLINA  - responsabil SIIIR 
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