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Către: 

Unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar din judeţul Ilfov; 
În atenţia: 

Directorilor unităţilor de învăţământ 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Învă\ământ Preuniversitar, cu 
nr.28074/04,05.2022, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov cu nr, 
6086/04,052022, referitoare la cuprinderea copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în 
învăţământul preşcolar, vă comunicăm următoarele: 

În vederea cuprinderii în învă\ământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani 
vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu nivel 
preşcolar: 

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani 
vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu nivel 
preşcolar: 

• reînscrierca copiilor care frecventează grădiniţa în acest nn şcolar şi doresc 
să o frecventeze şi în anul şcolar 2022-2023; 

• înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învăţământ. 

Heînscl'ierea copiilor care frecventează grăclinifa în acest an şcolar şi doresc 
să o frecventeze şi în anul şcolar 2022-2023, va avea loc în perioada .16.05.2022 -
27.05.2022; 

Însc.ricrilc sc vor desfăşura în două etape: 

Etapa I - 30.05.2022 - 15.06.2022 

Etapa II -16.06.2022 -30.06.2022 

Pogramul reînserierilor şi 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, incfusiv pe site-ul acesteia (dacă există), 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de 
regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), 
grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani), cu respectarea prevederilor 
din legislaţia în vigoare. 



În situ;:1ţi;i în care, fott'-o u11itate de învăţământ,. numărul cererilor de 
îi1scriere este miri mare decât m1mărnl locurilor libere, vor fi. ilplic11te, succesiv, 
criterii de departajare genernle şi criterii de departajare specilîce. 

Criteriile generale de departajare sunt următoare.le; 

• existenta unui. document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi 
(situatia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de 
plasament/plasament familial .se as.imilează situaiei copilult1i orfan de mnbii 
părinţi); 

• ex,istenţa 11nui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 
·• existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în tmil(ltea ·de 

învăţământ respectivă; 

• existen\a unui document rnedical eliberat de medicu speci11Hstfcetti!icat de 
orienwrn şcolară. şi profesiooalăfcertifh;at de încadrare în grad de handicap a 
copilv'lui. 

Criteriile specifice de dep>ll·tajare sunt elaborate ele fiecare unitate de învăţământ 
preşcolar sau cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al 
acesteia şi· avizate de către co11si!Îerul juriclic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ufov 
până la dllta de 23 nrn.i 2022. Criteriile specifice de departajare. im pot fi 
discl"Îniinatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile 
specifice dl' departajare ''or fi af1licate doar după epuizarea criteriilor generale. 

Pentru criteriile specifice srnbilite, unitatea de învăţământ va indica documentele 
doveditoare pe oare părintcfo u·ebuie să le depună .în rnonientuJ comp!Ctădi/validării 
c.erer,ei i -· tip de înscriere. 

Pentru ·asigurarea transpiirentei procesuluf de reînscderefînscriere, conducerile 
uriită\îloi· de învă('ământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru foţi cei Înteresaţi, 
urniătoa;'Gle: inforrnafiî: 

• capacitatea instiţuţiei (nun;tărul de copii pentru care a fost proieciată); 
• nui.nărtiJ .de locUri api·obat prin pianul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 

2023 (tic gri1pe de vârstă: mică, mijlocie, mare); 
• criteriik generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiii.or: 

Menţionăm că unităţile partil'uliire de învăţământ preşoolar atL obligaţia afişării la loc 
vizibil a irrformaţUlor privind statutu I acestol"a, respectiv dacă sunt autorizate Să 

funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul P1·euniversitlir{ARACIP). 

Modul de lucru 

La nivelul fiecărei unităţi de .învăţământ preuniversitar, cu grupe de nivel 
preşcolar, se c.onstituie comisia pentru reînscrierealînscriei:ea preşcolarilor, pe baza 
deciziei emise de directorul unităţii de.învăţământ. 



Pentru asigurarea. transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, 
conducerea unităţii de îuvăţă.mânt preşcolar va posta pe site-ul unităţii de 
învăţământ (dacă există} şi la avizier; pentru toţi cei. interesaţi, următoarele 

informaţii: 

- capacitatea instittiţiei (număr de copifpentru care a fost proiectată); 
- numi:îi-ul de locuri aprobat pri ii planul de şooh1riZare pentru ai1ul şcolar 2022"2023 (pe 
grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare) avându-se în vedere efectivele formaţiunilor de 
studiu, astfel cum sunt prevăzute la art. 63 alin.(!) iit.b) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modifiCifrile şi completările ulterioare; 
- .criteriile geperale şi criteriile specifice. pentru îns.crierea copiîlor, 

Totodată, unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind 
statutul grădiniţei, respectiv: autorizată să func(ioneze provizoriu sau acreditată ARAC IP. 

Referitor la înscriere, părinţlî pot comunica unităţii de învăţământ şi prin 
fax, poştă electronică sau telefonic, date.le necesare (date privind solicitantul, date 
privind copilul şi date prlvrnd opţiunile exprim:ite). 

Etapa de validare a fişelor şi de completare a dosarelor cu document~Ie 
necesare se va desfăşura la momentul comunicării de către unitatea de învăţământ, pe 
.zile şi pe in(et'yale orai·e. în ordinea în care cerel'ile au fost depuse. Comunicarea va fi 
postată, atât pe site-ul tlliităţii de învăţământ (daţă.exista), cât şi la avizier 

11.i. ETAPA 1- DE..ÎNSCRIERE~30.05.2022- l5.06.2022 

l. Colectare cereri de înscriere 30;05:2022 - 10.06.2022 

În perioada 30.05.2022- 10.06.2022 pădnţii copiilor vor înregistra: scilicitările de 
însci'iet'e 'în unităţii!'! de învă·ţ.ământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, care au locuri 
dispo!libile pentru anul şcolar 2022"2023.. Se primesc, .. cu prioritate, toate solicitările 
pentru grupa mare, indiferent de Jocu~ile disponibile 

Sollcitarca de înscriere va fi însoţită de docup1ente justificative, care să 
demonsti:eze. ci·iteriile generi1le şi criteriile de departajare specifice elaborate de către 
unităţile de învăţământ preşcolar sau.cu grupe de preşcolari. 

DQcmTienti; necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la 
unitatea de învăţământ: 

- Cerere de înscriere; 
- Copie certificat de naştere copil; 
- CopieC.l.·părinte/tutrn'c/reprezental)t legal; 
- Hotăi'ilri judecătoreşti (dacă este cazul); 
- Dt>clarnţia-acord de '.înscriere la unitatea solicitată (confom1 celor .3 opţiuni) semnată 

de ambii părinti/tutore/reprezentmlt legal (în situaţia în care păriilţii sunt divor(aţi şi ai11bii 
îşi exeî·cită auto1'itatea păriniească; df!r din.oriae motiv, unul dîntre părinte, nu îşi exprimă 
voinţa privind reînscrier{!a/îi1sc1·i:erea copilului la unitatea de. învăţământ respectivă, 
această decizie se ia de către părinteie cu cate copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în 
cate acest. lucru contravine interesului superior al copilului); 

- Fişa medicală, cbtnpletatăpOtrivit reglemehtărilor în vigoare, e.liberată de medicul de 
familie (se poate depune şi la momentul. începerii anului şcolar); · 



- Ac;leverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte do.veditoare ale venitului familial 
(pentru gradini\tile cu program p1•e!ungit); 

-Avizul IŞJ Ilfov pentru copiii care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitoare, anul şcolar 
2022 - 2023,din motive medicale .(conform Ordinului Ministeruiui Sănătăţii nr. 430/2004 
pentru aprobarea Baremului nicdical. cu afecţiunile care pot constitui cauze de ainânare a 
începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani); 

- Documentele care dovedesc. îndeplinirea criteriilor de depaitajare generale sau 
specifice ale .celor trei unită li de î1Wăţământ pentru care au optat. 

.Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/îşi exprimă maxim .ti'ei opţiuni 
pentru unităţi de învăţământ în ·care există locuri disponibile. · 

Părinţii pot comunica u11ităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronic.ii sau 
telefonic, datele necesare (dat~ privind solicitantul, date privind copilul şi ~ate privind 
optiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicaţia informatică specifică, In acest caz, 
etapa de validare a fişelor şi de completare a dosarelor cu documentele necesare se va 
desfăşura !a momentul comunicării· de către unitatea de învăţă'mânt; pe zile şi pe intervale 
orare, .în ordinea în carţ cererile au fost introduse în [!plicaţie, ci.I respectarea tuturor 
măsurilor de protecţie. Comunicarea. va .fi afişata la sediul unităţii de învăţământ, la loc 
vizibil şi va fi postată pe site-ul. acesteia (dacă există). 

2. p„oces"re cereri de înscriere 14.06.2022-15.06.2022 
După perioada de colectare a c.ere.dlor de însctriere, în toate unităţile de învăţămînt 

preşcolar sau cu grupe de preşcolari, \tnde au existat locuri disponibile,comîsiile de 
inscl'iere vor analiza dosarele/ cererile depuse şi yor afişa listele cu copiii ad1nişi/tespinşi, 
precum ·ş] numărul /ocu1'ilo1' libere unde este c.azul. . 

Unităţile de învăţământ, .care nu ma.i au Jocur~ disponibile după prima etapă, nu 
pot primi cereri tip de înscdere pentru etapa a doua. 

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE -16.06.2022-30.06.2022 
1. Colecttti"e cereri tfe mscriere - 16.0.6.2022 -'24.06.2022 

În perioada 16.06;2022 - 24,06,2022, pări'nţii/ tutorii /reprezentanţii legali ai 
copiilor Care nl1 au fost cuprillşi Îlitr"O unitate de. Învă\ământ preşcolar sau CU grupe de 
preşcolari în prima etapă ele înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită 
înscrierea la o unitate de învăţământ cu nivel preşcolar care are locuri libere. 

Solicitarea. de însc1•iere se va realiza şi prin fax, poştă electronică sau telefonic în 
intervalul orar afişat de qnitatea de îrtvăţătriâ11t. Vor fi furniz!l.te date privind: solicitantul, 
copilul, <ip\itinile privind unităţile la care se doreşte înscrierea (maxim 3), motivul 
în.cadră'1·ii în criteriile genenile smi specifice de departajare. 

Tllate informaţiile, declarate în ·cererea de .solicitare a inscrkrii, documentele 
anexate vor fi verificate de. membrii. C(lmisiei de înscriere a unităţii de învăţământ 

2: Procesare cereri de mscriere 27.06.2022 - 30.06.2022 
După pei"ioada de colectare a ceredlor de în,sctriere, 1n toate unităţile de îrivăţâmînt 

preşcolar sau cu g1'upe" de preşcolari, unde au existat locuri disponibile,comisiile de 
înscriere vor analiza dosarele/ cererile depuse. şi vor ii.fişa listele finale. 



Nunrni în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlin ită 

vârsta de 3 ani la data de 3 1.08.2022 şi cuprinderea solic itărilor pentru grupa mare, vor 
putea fi înscrişi, în limita locurilor disponibile, şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 - 3 
ani. 

IS.I Ilfov va monitoriza/îndruma activitatea comisiilor de reînscriere/înscriere din 
unităţile ele învăţământ preşco lar sau cu grupe de preşcolari şi se va asigura că întreaga 
procedură sc desfăşoară cu respectarea prevederilor în vigoare şi cu încadrarea în 
termenele stn bi lite 

Conducerile unităţilor de învăţământ cu nivel peşcolar, vor lua toate măsurile pentru 
aplican::a prevederilor prezentei note. 

Inspector Şcolar Gen 
Prof'. Adriana STOi 

Inspector şcolar, /fit 
Prof. Leana PELIMON (}/ 
Prof. Elena Luminiţa SANDU 

r 



CERERE•TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRESCOLAR • 202 2· . . 
Câmpurile marcate cu* sunt opţjonale. 

Nr. înreg. [.__ __ ~)din(.__ ___ ~) SIIIR unitate['----~ 
1. Date privind solicitantul 

Numele: Prenumele:( ]( *)( *) 
0Domiciliul tOReşedinţa: Str. 

Cod poştaL(l_l_l_l_l_l_l*)Localitate: 
. Nr.o BLQSc.QEt.QAp.o 
. . Judeţ/Sector: O 

Iniţiala tatălui: ( 
'-:=========:::-:::====~_.:_-

* H *) 
IJ 

3. Date privind înscrierea în grădiniţă - instrucţiuni pe verso 

* 

.. ~v~~;fţ~:f~!~!:f~!~®f !2~~~:;' :.:;'.·-G„ '. .. ;:\·:~~~.;~~-~.~~:?!. ~f{~'.~~~~~~::!'.:.~~-,~ --:'~~~;~j~Ji1~'.
1 

·~,·.T1p progr~ _ 
i. I 

*2. f 

*3. I 

4. Date despre fraţii/surorile copilului - instrucţiuni pe verso 

Cl. Ofrawosară Ogeamăn(ăJ 

C2. 0frate Osoră ogeamăn(ă) 

C3. 0frate Osoră Ogeamăn(ă) 
C4. O frate O soră Ogeamăn(ă) 

5. Criterii de departajare generale 
D Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap; 

: , .rîeiiliintl:~a/c~:âuî ,siJ!ţi·. iil • ••. ·. · 
-~-~·ţ~ţiltţnf!O:·~sto ·e~~Vf~ţ~Yă,'. ,. :. 

D Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasameI)t/plasament 
familjal.{sittiaţie dovedită pe bază de documente); 

D Copiluleste.orf<Jn de mi părhite (situaţie dove.c:lită pe bază de documente}; 
D Există un frate sau o soră din tabalu14 înmahicu!at(ă) la unitatea Ia care 

se. doreşte înscrier.ea. 
6. Declaratii de consimtământ 
D Sunt de ac~rd ca datele per~onale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării coţlilului. 
D *Sunt de acord să.primesc informaţii privind situaţia şi progresul şc.olar la adresa de email comunicată în 

prezenta cei:ere. · 
D Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul În declaraţii; declar pe propria răspundere şi sub 

sancţiunea n~it~ţii.înscrierii fapttil că datele din p.rezenta ~erete sun~ r~ale. · · .. [ J 
Data completan1: . Semnatura sohc1tantulm: 

· !'1 tli!:>l:<.:!ul ·1~dw-:ii !t.•1 !:.r f. ~:i/· i: · 
(;cor;1{·1.<-:i' J)•<J~l\tl•.I. 

'------~--~-' 



NR .. , ...... .1 ......... ,-....... , 

CERERE DE REÎNSCRIERE/NIVEL PREŞCOLAR 
ANUL ŞCQLAR 2022 - 2023 

SubsemnatuL ..................... „ ............. „ ......... „ .•.•••...••••..•.•.•• .în calit&te de 
părinte/tutore/reprezentant legal al preşcblaru!ui.. ... „. „ ... „ .. „ „. „ „ ......... ,,., „ .... „ .„; 

înscris la grupa. „ .... „ •..• „. „„. „ .. , .. „. „ ......... ,având domiciliul în 
stL .•.......................................... .nr. . ...... ;bloc., „., .... ,se ...... „;ap ........ „judeţul 
Ilfov, posesor al BI/CI seria ...... „ .nr ...... „ ......... , eliberat(ă) la data 
de.„ ................. „.„„de ţătre ..... , ................... „,,. .. „ ..... ,vă rog să-mi aprobaţi 

reînscrierea copilului la .(unitatea de învăţământ preşcolar/cu nivel 
preşcolar) .. , .................... , ......... _ ....................... , .• grupa(mică/mijlocie/mare) ........ . 
...•...... „ .. pro,grruh (normal/prelungit) în anul şcolar 2022.-2023. 

Data Semnătura ambilor părinţi 


