
 

ÎNSCRIEREA copiilor nou-veniți care doresc să frecventeze 

grădinița în anul școlar 2021-2022 se va realiza în 3 etape: 

 

1 ETAPA I DE ÎNSCRIERE: 31.052021 – 24.06.2021 

1. Colectarea cererilor de înscriere 31.05 – 11.06.2021 

În perioada 31.05.2021– 11.06.2021, părinţii copiilor vor înregistra 

solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolar sau cu 

grupe de preșcolari, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 

2021-2022. 

 

ISMB confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapei I de 

înscriere până cel târziu la 11 iunie ora 12.00.  

 

2. Procesarea cererilor de înscriere 14.06.2021 – 24.06.2021 

● Faza   I – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca prima opțiune – termen limită 17 iunie, 

ora 14.00; 

● Faza  II – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca a doua opțiune – termen limită 23  iunie, 

ora 14.00;  

● Faza III – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca a treia opțiune – termen limită 24  iunie 

ora 14.00. 

 

Copiii respinși după cele trei faze ale Etapei I vor putea fi înscriși pe 

locurile rămase libere pentru Etapa a II-a.  

 

În data de 25 iunie 2021, unităţile de învăţământ preșcolar sau cu 

grupe de preșcolari vor afişa lista finală a copiilor înscrişi, pentru 

anul şcolar 2021 – 2022, prima etapă, după validarea înscrierilor în 

SIIIR, lista copiilor respinși și locurile rămase libere. 

 

 

Unităţile de învăţământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, 

care nu mai au locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi 

cereri- tip de înscriere pentru etapa a doua 

 

 



 

 

2 ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERE: 28.06.2021 – 16.07.2021 

 

1. Colectare cereri de înscriere 28.06.2021 – 02.07.2021 
Se fac 3 opțiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.  

● Solicitarea se face la unitatea aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni 

exprimate pentru etapa a II-a.  

● ISMB confirmă finalizarea colectării cererilor, aferente etapei a II-a de 

înscriere, până cel târziu la 02 iulie ora 12.00. 

 

2. Procesarea cererilor de înscriere 02.07.2021 - 16.07.2021 

 Faza I – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca prima opțiune – termen limită: 08 iulie 

ora 14.00;  

 Faza II  – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca a doua opțiune – termen limită: 14 iulie 

ora 14.00; 

 Faza III – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca a treia opțiune – termen limită: 16 iulie 

ora 14.00.  

 

Copiii respinși în etapa a II-a vor putea fi înscriși pe locurile rămase 

libere pentru Etapa de ajustări. 

 

           În data de 16 iulie  2021, unităţile de învăţământ vor afişa listele 

finale ale copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2021-2022, etapa a II-a, după 

validarea înscrierilor în SIIIR,  lista copiilor respinși și locurile rămase 

libere.  

 

*Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile 

după a doua etapă nu pot primi cereri-tip de înscriere pentru etapa de 

ajustări. 

 

 

 



3 ETAPA DE AJUSTĂRI: 02.08.2021 – 31.08.2021 

 

Etapa de ajustări, presupune introducerea cererilor de înscriere 

şi admiterea lor pe locurile rămase libere.  

 

Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor 

copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani la data de 31.08.2021 și după 

cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscriși, 

în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 

3 ani. 

 

 

CAPACITATE  INSTITUTȚIONALĂ: 

12 grupe – 240 de locuri 

 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE aprobat de catre I.S.M.B.  pentru   

anul scolar 2021 – 2022 ORAR PRELUNGIT 

 

 3 GRUPE  MICI - 60 COPII 

 3 GRUPE  MIJLOCII - 66 COPII 

 6 GRUPE  MARI - 135 COPII 

 

ORDINEA DEPUNERII DOSARELOR NU ESTE RELEVANTĂ 

ÎN APROBAREA/RESPINGEREA ACESTORA 

 



 
 

Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa mare, indiferent 

de locurile disponibile 

● Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să 

demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice 

elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de 

preşcolari.  

● Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore 

/reprezentantul legal la unitatea de învăţământ: 

- Cerere de înscriere - generată de SIIIR; 

- Copie certificat de naştere copil; 

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

- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul); 

- Declarația-acord de înscriere la  unitatea solicitată (conform celor 3 

opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa 4); 

- Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată 

de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului 

școlar); 

- Avizul ISMB pentru copiii   pentru care s-a solicitat amânarea 

înscrierii la clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022, din motive 

medicale;   

- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare 

generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au 

optat . 

Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică( mail 

gradinita.191@s3.ismb.ro) sau telefonic, datele necesare (date privind 

solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi 

introduse în aplicația informatică specifică. În acest caz, etapa de validare a 

fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la 

momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale 

orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea 

tuturor măsurilor de protecție.  

La începerea anului școlar, unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii 

sau reprezentanții legali un Contract educaţional, ce include drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale părţilor, prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 

1/2011, cu completările și modificările ulterioare, de ROFUIP și de 

Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ în cauză. 



 

PROGRAM  INSCRIERI 

 

08.00-17.30 la sediul unității 

08.00-16.00 telefonic 

 

Pentru informatii si lamuriri va rugăm să 

ne contactați  

Tel: 0213403046 

Mail: gradinita.191@s3.ismb.ro 


