
ANUNȚ IMPORTANT 

Reînscrierea preșcolarilor care frecventează GRĂDINIȚA NR. 231 în 

acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023 se 

va face în perioada 16 – 27 mai 2022. 

 
*După finalizarea etapei se reînscriere se vor afișa rezultatele acestei etape, 

precum și locurile disponibile pentru etapa de înscrieri. 

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI – 

ETAPA I : 30.05.2022  (pentru această etapă 

urmează să revenim cu precizări privind programul 

de înscrieri, modalitatea de realizare a acestora și 

orarul de înscrieri) 
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va 

face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa 

mare (copii, de regulă, de 5 ani, împliniți la 31.08.2021), grupa mijlocie 

(copii, de regulă, de 4 ani, împliniți la 31.08.2021) și grupa mică (copii, 

de regulă, de 3 ani, împliniți la 31.08.2021).  

  În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de 

înscriere a copiilor în învățământul preșcolar  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 

(grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu 

mai mult de 20).  

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea 

de învăţământ: 

- Cerere de înscriere  

- Copie certificat de naștere 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 (Anexa 2) 
- Adeverință de salariat 



- 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 ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat . 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: 

• existenţa unui document care dovedeşte că un copil 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); 

• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

• existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 

învăţământ respectivă; 

• existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de 

orientare şcolară, şcolară şi profesională/ certificat medical de încadrare în 

grad de handicap a copilului.  

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de 

învăţământ preşcolar sau cu grupe de nivel preşcolar, sunt aprobate de 

Consiliul de administraţie al acesteia și avizate de către consilierul juridic al 

ISMB până la data de 24 mai 2022.  

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 este de 215 

locuri, după cum urmează: 

 

➢ GRUPA MICĂ: - 4 GRUPE ( 2 grupe în sediul A și 2 

grupe în sediul B)  = 80 de locuri  

➢ GRUPA MIJLOCIE: - 2 GRUPE ( 2 grupe în sediul B) = 

46 de locuri  

➢ GRUPA MARE: - 4 GRUPE ( 2 grupe în sediul A și 2 

grupe în sediul B)   = 89 de locuri  

 

27 mai  2022 - Afișarea listelor cu numerele de înregistrare 

ale copiilor reînscriși și a locurilor rămase libere pentru 

etapa de înscrieri.  
 


