
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,,ELISABETA ROSETTI” ROSEȚI, CĂLĂRAȘI 

Str. Plaurului Nr.2  

TEL./FAX: 0242/344212 E-mail: elisabetarosetti@yahoo.com 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2021-2022 

NR DE LOCURI APROBATE PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022: 184 

LOCURI DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 GRUPA MICĂ: 51 DE LOCURI 

 GRUPA MIJLOCIE: 74 DE LOCURI 

 GRUPA MARE: 27 DE LOCURI 

ÎNSCRIERILE SE POT EFECTUA: 

 1.La sediul unității, în intervalul orar : 08:00 –12:00 -prin depunerea documentelor 
solicitate pentru înscriere. Sau ( în cazul în care solicitantul nu poate ajunge la sediul 
unității) 

2.Prin poștă electronică la adresa: elisabetarosetti@yahoo.com prin transmiterea în 
formă scanată a documentelor solicitate pentru înscriere. 

3.Prin fax: 0242344212, în intervalul orar : 08:00 –12:00 -prin transmiterea în formă 
scanată a documentelor solicitate pentru înscriere. 

4.Prin telefon : 0242344212 unde părinții pot comunica unității: 

-DATELE NECESARE PRIVIND SOLICITANTUL ( nume, prenme, domiciliul, cod poștal, 
localitate, telefon, e-mail, calitatea solicitantului –părinte sau reprezentant legal, 
ocupația și locurile de muncă ale părinților) 

-DATE PRIVIND COPILUL ( nume, inițiala tatalui, prenume, CNP, domiciliul -dacă aceasta 
diferă de cel al solicitantului) 

-DATE PRIVIND OPȚIUNILE DE ÎNSCRIERE: -se vor preciza 3 optiuni în ordinea 
descrescătoare a preferințelor 

ETAPA DE VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ȘI DE COMPLETARE A DOSARELOR CU 
DOCUMENTELE NECESARE( în cazul înscrierii prin poșta electronică sau telefonic) SE VA 
DESFĂȘURA ÎN MOMENTUL ANUNȚĂRII DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE ZILE ȘI 
INTERVALE ORARE, CU RESPECTAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ. 
ACESTE DATE VOR FI PUBLICATE ATÂT PE SITE-UL GRĂDINIȚEI CÂT ȘI LA AVIZIER. 
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CALENDARUL ÎNSCRIERII LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2021-2022 

I. ETAPA I DE ÎNSCRIERE 

1. COLECTARE CERERI DE ÎNSCRIERE - 31.05.2021-11.06.2021–ZILNIC ÎN 

INTERVALUL ORAR 9:00-11:00 

2. PROCESARE CERERI DE ÎNSCRIERE :11.06.2021-25.06.2021 

3. AFIȘAREA LISTELOR CU PREȘCOLARII ADMIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN 

PRIMA ETAPĂ: 25.06.2021 

 

II. ETAPĂ A II-A DE ÎNSCRIERE ( dacă rămân locuri după prima etapă) 

1. COLECTARE CERERI DE ÎNSCRIERE 28.06.2021-02.07.2021-ZILNIC ÎN 

INTERVALUL ORAR 9:00-11:00 

2. PROCESARE CERERI DE ÎNSCRIERE : 02.07.2021-16.07.2021 

3. AFIȘAREA LISTELOR CU PREȘCOLARII ADMISI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN A 

DOUA ETAPĂ: 16.07.2021 

 

III. ETAPA DE AJUSTĂRI: 02–13.08.2021 presupune introducerea cererilor de înscriere și 

admiterea lor pe locurile rămase libere, ZILNIC ÎN INTERVALUL ORAR 9:00-11:00. 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE:  

În situația în care numărul cererilor de înscriere, primite de la părinți, este mai mare decât 

numărul de locuri stabilite prin proiectul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, vor fi 

aplicate, succesiv, criteriile de departajare generale stabilite de MINISTERUL EDUCAȚIEI și 

criteriile  specifice aprobate de Consiliul de Administrație al Grădiniţei cu PN „Elisabeta 

Rosetti” Roseți. 

Repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii generale 

de departajare cumulate de fiecare copil; se repartizează la început copiii care îndeplinesc 

trei dintre criteriile menționate mai sus, apoi copiii care îndeplinesc două criterii și, în final, 
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copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. Criteriile specifice se aplică 

după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale . În cazul în care, după aplicarea 

criteriilor generale, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri, 

repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii specifice 

cumulate de fiecare copil. 

 

Criterii generale: 

1.Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți ( situația copilului 
care provine de la o clasă de copii / un centru de plasament /plasament familial se asimilează 
situației copilului orfan de ambii părinți) ; 

2.Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

3.Existența unui frate/ surori înmatriculat/e în unitatea noastră (nu necesită document 
doveditor); 

4.Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare 
școlară și profesională/ certificatde încadrare în grad de handicap al copilului. 

Notă: 

-Fiecare criteriu trebuie justificat prin documente doveditoare. Validarea cererilor se va face 
în ordinea descrescătoarte a numărului de criteriigenerale cumulate de fiecare copil. 
 
 

Criterii specifice și documente doveditoare care să susțină criteriul: 

1.Părinții au domiciliul/ reședința în circumscripția teritorială din care face parte grădinița ( 
se dvedește cu actul de identitate, BI/CI al părinților) 

2.Încredinţarea copilului spre îngrijire, în mod legal, de către părinţii plecaţi la lucru în 
strinătate, rudelor până la gradul II/ unei persoane cu domiciliul în circumscripția 
grădiniței.(se dovedește cu act de împuternicire și copie BI/CI a celui imputernicit) 

 

 
DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE: 

1. Copie după certificatul de naştere al copilului 

 2. Copie după BI/ CI ale părinţilor/ tutuorilor  

3. Adeverinte de salariat ale părinților4. Adeverința medicală de intrare în colectivitate emisă 
de medicul de familie.5.Documente care să justifice unul din criteriile mai sus menționate. 

 

12.05.2021 

Director, 

Prof. Ștefan Laura Cătălina 


