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ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

GRĂDINIȚA NR. 216 

 

 

CAPACITATE GRĂDINIȚĂ -10 GRUPE 

Conform Proiectului Planului de Școlarizare aprobat de ISMB , numărul 

locurilor  disponibile este următorul: 

GRUPA Număr grupe Număr locuri aprobate 

GRUPA MICĂ 2 grupe 40  LOCURI 

GRUPA MIJLOCIE 3 grupe 69 LOCURI 

GRUPA MARE 5 grupe 109 LOCURI 

Total 218 locuri 
 

În urma reînscrierilor, au fost primite și aprobate  163 de dosare, după cum 

urmează: 93 de grupă mare, 69 de grupă mijlocie și 1 de grupă mică.  

 

Situația locurilor libere este următoarea: 

GRUPA Număr grupe Număr locuri LIBERE 

GRUPA MICĂ 2 grupe 39 

GRUPA MIJLOCIE 3 grupe 0 

GRUPA MARE 5 grupe 16 

Total 55 
 

Dosarul privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar cuprinde: 

• Cererea de înscriere 

• 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 

• Adeverință de salariat 
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• 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 

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 stabilite de către unitate sunt următoarele:  

Nr. crt. Criteriul specific 
Lista documentelor care să 

dovedească îndeplinirea criteriului 

1. 

Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor 

legali, sau al unuia dintre aceştia, 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/ tutorilor/ 

susținătorilor legali, sau al unuia dintre aceştia, 

să fie în vecinătatea unității de învătământ 

preşcolar 

Adeverință de 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/ Declarație 

pe proprie răspundere . 
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PROGRAM ÎNSCRIERI FORMAT LETRIC: 

 

LUNI, MIERCURI, VINERI,  ORELE  9.00-14.00 

MARȚI, JOI, ORELE 12.00-16.30 

MARȚI, 7  IUNIE PROGRAM: 14.30-16.30 

 

 

Pentru înscrierea online se vor respecta următoarele cerințe:  

• Toate documentele vor fi scanate într-un singur document pdf. și 

transmise pe adresa gradinita.216@s3.ismb.ro cu subiectul ”Înscriere 

NUME ȘI PRENUME COPIL”; 

• Cererea va trebui validată vineri, 10 iunie, orele 12-14: părintele se va 

prezenta la unitate pentru a verifica și semna cererea de înscriere. 

Dosarele nevalidate vor fi respinse din oficiu. 

 

IMPORTANT: Ordinea depunerii dosarelor nu reprezintă criteriu de admitere/ 

respingere a dosarelor. 
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