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Nr.500/02.05.2017             

 

ANUNŢ 

    ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR  

 

Având în vedere adresa  M.E.N. nr.30924/26.04.2017, referitoare la cuprinderea 

copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, vă comunicăm: 

Reînscrierile vor începe pe 8  mai 2017,  

iar  înscrierile se vor derula începând cu 22 mai 2017. 

 

    REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEAZĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREŞCOLAR ÎN ACEST AN SE  REALIZEZĂ ÎN PERIOADA 08-15 MAI 2017, ÎN 

FUNCŢIE  DE  URMĂTOARELE  CRITERII: 

   1.   îndeplinirea responsabilităților și respectarea obligațiilor asumate în calitate de beneficiar 
direct și indirect al actului educational, prin contractul de parteneriat educațional, semnat 
individual de părinții fiecărui preșcolar, în conformitate cu OMEN nr. 5.079/2016 Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și Regulamentul de 
Organizare Interioară, prezentat în cadrul ședințelor cu părinții; 

   2.    frecventarea cu regularitate a  grădiniţei în anul şcolar curent;  
   3.   implicarea activă şi responsabilitatea în activităţile extracurriculare propuse de  grădiniţă;  
    4.   achitarea în totalitate  a contribuţiei de hrană a preşcolarului,  până la sfârşitul  lunii  în curs. 
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ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI: 
 
 
 Orarul reînscrierilor şi, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de 

învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a 
publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi, eventual, pe site-ul 
inspectoratului şcolar. 

  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în 
ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa 
mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr.1252/2012 şi în limita 
locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.  

  În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în 
învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor 
fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după 
cum urmează: 

 
1.Criteriile generale de departajare sunt următoarele:  
- existenţa unui document care dovedeşte că 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 certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.  
 
2. 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. 

  
3. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ 

preşcolar sau cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi 
avizate de către Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti 
până la data de 19 mai 2017. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea 
departajării pe baza criteriilor generale menţionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, 
unitatea de învăţământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună 
în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi 
discriminatorii şi nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara 
calendarului procesului de înscriere în învăţământul preşcolar. 

 
   

DOCUMENTE NECESARE PENTRU   REÎNSCRIEREA 

PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 

2. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în situația în care preșcolarii au fost 

vaccinați în cursul anului școlar 2016-2017. 



 

 

3. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali și adeverinţele de la serviciul 

ambilor părinţi, în cazul în care au intervenit modificări faţă de datele declarate anterior şi nu 

corespund cu situaţia actuală, pe care sunteţi rugaţi să o specificaţi în totalitate în cererea de 

reînscriere.  (schimbarea domicililui sau schimbarea locului de muncă). 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU  

ÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR 

 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 

2. Copie după certificatul de naştere al copilului 

3. Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, cu vaccinările, pentru preșcolari, 

conform anexei. 

4. Adeverințe medicale tip pentru părinții preșcolarilor, eliberate de medicul de familie. 

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

6. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi eliberate în luna în curs. 

 

 

           Orarul înscrierilor și criteriile specifice de departajare, menționate mai sus, vor fi afișate ulterior. 

 

 

 

      Director,  

Prof. Laura Ușurelu 
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                   ORARUL ÎNSCRIERILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

În vederea ocupării locurilor libere, după finalizarea reînscrierilor, se vor primi solicitările privind 

înscrierea preșcolarilor, în perioada 22 mai-09 iunie 2017, între orele 08.00-17.00, de către 

membrii comisiei de înscriere. 

 

Criteriile specifice, de departajare elaborate de Grădinița cu Program Prelungit ,,Nicolae 

Romanescu’’ Craiova, aprobate în Consiliul de administrație din data de 05.05.2017, în 

vederea înscrierii preșcolarilor pentru anul școlar 2017-2018, în vederea soluționării 

cererilor, în funcție de numărul locurilor aprobate prin proiectul planului de școlarizare, de 

I.S.J. Dolj : 

1. Părinții preșcolarului au domiciliul în circumscripția grădiniței. 

2. Părinții preșcolarului au locul de muncă în circumscripția grădiniței. 

3. Părinții preșcolarului sunt încadrați într-o unitate de învățământ, ca și cadre 

didactice/didactice auxiliare. 

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza CRITERIILOR 

GENERALE, care sunt următoarele: 

1. existenţa unui document care dovedeşte că 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; 

 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.  
 
             Vă comunicăm că pentru a solicita înscrierea la Grădinița cu Program Prelungit 

,,Nicolae Romanescu’’ este necesar să se prezinte adeverințele de la locul de muncă al 
părinților. 

 
 
                    Director,  
            Prof. Ușurelu Laura 
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