
Reinscrierea si inscrierea copiilor la gradinita, an scolar 2018-2019 

 

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor in invatamantul prescolar se deruleaza succesiv 

urmatoarele etape: 

 

 Reinscrierile vor avea loc in perioada 08.05-19.05.2018 in fiecare zi, in intervalul 
orar 09:30-11:30 si 16:30-18:00; 

 

 Inscrierile se vor derula incepand cu data de 21.05.2018 astfel: 

- prima etapa in perioada 21.05.2018-08.06.2018 in fiecare zi, dupa urmatorul 

program: Luni, Miercuri, Vineri in intervalul orar 10:00-12:00 si Marti, Joi in 

intervalul orar 16:00-18:00; 

- a doua etapa in perioada 25.06.2018-20.07.2018; 

- a treia etapa in perioada 30.07.2018-31.08.2018; 

 

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regula, 

in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), 

grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani). In baza HG nr. 1252/2012 si 

in limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa 

intre 2 si 3 ani. 
 

In situatia in care numarul cererilor de inscriere a copiilor primite de la parinti este 

mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare 

generale, dupa cum urmeaza: 

Criterii generale: 

-existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti (situatia 

copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial se 

asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti); 

- existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte; 

- existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculata in gradinita noastra; 

- existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului; 

 

In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinti este mai mare 

decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a 

numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se 

repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criteriile mentionate anterior, 

apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar 

unul dintre criteriile mentionate. 

 

Potrivit art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului 

preșcolar, aprobat prin O.M. nr. 4464/07.09.2000, documente necesare inscrierii sunt: 

- Adeverinte de salariati ale parintilor/ale unui parinte; 

- Copie certificat de nastere copil; 

- Copie C.I. parinte/tutore/reprezentant legal; 

- Hotarari judecatoresti (daca este cazul); 

- Documente care dovedesc indeplinirea criteriilor generale de departajare; 

 


