
Etapa II 

Înscrierea în grădiniță, an școlar 2021-2022 

 
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL? 

1. Înscrierea se face la orice unitate în funcție de locurile disponibile 

            În cazul în care numărul copiilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile 
se vor aplica criterii de departajare. Acestea sunt următoarele: 

 -existența unui document care dovedește că un copil 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); 

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

-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 
respectivă; 

-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de 
certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE? 

 La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. 

 Cererile-tip de înscriere și documentele se vor trimite online pe e-mail 
inscrieripeda@gmail.com , WhatsApp – 0771054504 , sau fax- 0254216826.  
 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE? 

 Cerere-tip de înscriere (disponibilă pe site-ul unității sau la poarta unității); 

 Copie după actele de identitate ale ambilor părinți/tutori legali; părinții divorțați depun la înscriere 
și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea 
părintească și unde a fost stabilită locuința minorului; 

 Copie al certificatului de naştere al copilului; 

 Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale de departajare( dacă este cazul). 

 

CARE ESTE PERIOADA DE ÎNSCRIERE?  

Documentele necesare înscrierii pentru Etapa II  se pot depune/ transmite în perioada 
18.06.2021- 02.07.2021 

 

 

LOCURI DISPONIBILE ETAPA II DE INSCRIERI 2021-2022  
 

 4 locuri grupă mică / alternativă educațională Step by Step 

 4 locuri grupă mijlocie/ alternativa educațională Step by Step  
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