
INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚA 

PENTRU CORPUL C AL GRADINITEI NR.239, SITUAT IN STR. 

DRISTORULUI NR. 102, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

În conformitate cu Procedura Operaționale a ISMB nr. 23784/17.05.2021- 

privind Organizarea și desfășurarea reînscrierii/ înscrierii copiilor în învățământul 

preșcolar în anul școlar 2022 – 2023, în perioada 01.09.2022- 06.09. 2022 (in zilele 

lucratoare), se va desfășura activitatea de primire a dosarelor în vederea înscrierii  

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează în locația din 

ȘOS. Mihai Bravu Nr. 428 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE:  

01 - 02.09.2022 si 05 - 06.09.2022 -8:00 – 17:00 – primire 

dosare de înscriere la sediul mai sus menționat. 

Cererile de înscriere vor fi completate la sediul gradinitei. 

NU SE POT DEPUNE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA MAI MULTE UNITĂȚI ȘCOLARE! 

Documente necesare înscrierii, depuse de 

părinte/tutore / reprezentantul legal la unitatea de 

învăţământ:  

- Cerere de înscriere  

- Copie certificat de naştere copil  

- Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal  

- Hotărâri judecătorești de incredintare a minorului (dacă 

este cazul)  

- Adeverinta de angajat 

 



- Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată 

(conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii 

părinți/tutore/reprezentant legal, in situatia in care parintii 

sunt divortati si au custodie comuna 

- Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în 

vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune 

și la momentul începerii anului școlar) 

 - Declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați 

de la școală precum și un document medical care justifică 

amânarea (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu 

afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii 

şcolarizării la vârsta de 6 ani)  

- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

departajare generale (regasite in Procedura de inscriere) 

CAPACITATEA CORPULUI C:  

160 COPII PRESCOLARI 

40 COPII ANTEPRESCOLARI( LOCURI OCUPATE PRIN INSCRIERILE FACUTE 

DE CATRE DGASPC) 

LOCURI DISPONIBILE: 

CORP C: GRUPA MICA: 100 LOCURI      

       GRUPA MIJLOCIE: 40 LOCURI         

       GRUPA MARE: 20 LOCURI                 

          



Nota: Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa mare, 

indiferent de locurile disponibile. Dacă numărul solicitărilor depășește 

numărul de locuri aprobat pentru grupa mare, se vor face demersurile 

legale pentru transformarea unei grupe mici în grupă mare. 

 


