
REINSCRIERI/INSCRIERI 

GRĂDINIȚA NR 216

Pentru anul scolar 2022-2023

CAPACITATE GRĂDINIȚA -10 GRUPE 

Conform Proiectului Planului de Școlarizare aprobat de ISMB , numărul locurilor
disponibile este următorul:

GRUPA MICĂ – 40 LOCURI (2 grupe )

GRUPA MIJLOCIE – 69 LOCURI (3 grupe )

GRUPA MARE – 109 LOCURI ( 5 grupe )

Total 218 locuri 

LOCURILE LIBERE VOR FI REAFIȘATE DUPĂ PERIOADA DE REÎNSCRIERI 



REÎNSCRIERI

perioada 16.05.2022-27.05.2022, ora 12.00.

 Programul  reînscrierilor                                              
L-V între  10,00-16,00

 Completarea dosarului: actele anunțate prin cadrele 
didactice / grupă 

 Un copil va fi reînscris la grupa corespunzătoare 
vârstei, dar nu poate fi reînscris la un tip/formațiune 
de studiu inferior celui la care este asociat.

 27.05.2022 - afișarea listelor nominale ale copiilor 
reînscriși și a locurilor rămase libere, după 
validarea reînscrierilor în SIIIR.



ÎNSCRIERI 

 1. ETAPA I - DE ÎNSCRIERE – 30.05. 2022 –

15.06.2022

Colectarea cererilor de înscriere                                        

30.05. 2022 – 10.06.2022

Procesare cereri înscrieri: 14-15.06.2022

 2. ETAPA a II a DE ÎNSCRIERE – 16-30.06.2022

Colectare cereri de înscriere de la părinți 16-24.06.2022

-Procesarea cererilor de înscriere 27-30.06.2022



DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII 

 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 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 care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare 

în anul școlar 2022-2023 din motive medicale

 Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare 

generale sau specifice



PROGRAM PRIMIRE DOSARE 

ÎNSCRIERE  

DIRECT LA SEDIUL UNITĂȚII

LUNI , MIERCURI, VINERI: 
09.00 – 14.00

MARȚI, JOI: 12.00-16.30 
 Înscrierile se pot efectua și prin  poștă electronică pe 

adresa:   gradinita.216@s3.ismb.ro

Subiect: înscriere 2022 – nume și prenume copil 

Vor fi atașate  TOATE actele (semnate și scanate) 
necesare realizării înscrierii. Părinții care aleg această 
variantă vor fi nevoiți să vină apoi personal la unitate pentru 
validarea cererii generată din SIIIR și  semnarea acesteia, 
conform unei programări.

mailto:gradinita.216@s3.ismb.ro


CRITERIILE DE INSCRIERE 

Conform adresei ME nr. 28347/ 11.05.2022

Criteriile generale sunt următoarele și presupun existența:

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația

copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament

familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

- a unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, 

în unitatea de învățământ respectivă;

- a unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de 

orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a 

copilului.

Criteriile specifice de departajare ale  unitatii sunt aprobate de Consiliul 

de administrație al grădiniței. 

Acestea vor fi afișate după avizarea lor de către Oficiul juridic al ISMB 



CONFORM PROCEDURII OPERATIONALE DE 
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA REINSCRIERII / 

INSCRIERII COPIILOR IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

 În situația în care într-o unitate de învățământ numărul 
cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar 
primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri 
libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare 
generale și criterii de departajare specifice, cu respectarea 
numărului maxim de copii la grupă stabilit de art. 63 alin. (1) 
lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare (20 copii). 

 La începerea anului școlar, unitățile de învățământ încheie cu 
părinții, tutorii sau reprezentanții legali un Contract 
educaţional, ce include drepturile şi obligaţiile reciproce ale 
părţilor, prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 
cu completările și modificările ulterioare, de ROFUIP și de 
Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 
învățământ în cauză .

IMPORTANT 


