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   GRĂDINIȚA NR.185    

Str. Garoafei nr.12  

SECTOR 5, BUCUREŞTI 

Tel: 021/4200667  

Fax: 021/4205180                                         

E-mail: gradi185@yahoo.com           
 

           

INFORMAȚII ÎNSCRIERI AN ȘCOLAR 2021-2022 

31.05.2021-11.06.2021 

Documentele necesare înscrierii copiilor sunt: 

- Dosar cu șină de carton 

- 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 

(pentru copiii care au împliniți 6 ani la 01.09.2021);  

- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare 

generale sau specifice ale celor trei unități de învățământ pentru care au 

optat 

- Adeverință de salariat al unui părinte/tutore/reprezentant legal 

 

 



P a g e  2 | 7 

 

 

   GRĂDINIȚA NR.185    

Str. Garoafei nr.12  

SECTOR 5, BUCUREŞTI 

Tel: 021/4200667  

Fax: 021/4205180                                         

E-mail: gradi185@yahoo.com           

 

 

 

CRITERII SPECIFICE  DE DEPARTAJARE: 

(aprobate de Consiliul de Administrație al Grădiniței nr.185,  

Sector 5, București) 

 

 

1. Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia 

dintre aceștia, să fie în vecinătatea unității de învățământ preșcolar 

2. Locul de muncă al părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al 

unuia dintre aceștia, să fie în vecinătatea unității de învățământ 

preșcolar 

3. Existența unor frați/ surori înmatriculați/ înmatriculate în unități 

școlar din vecinătatea unității de învățământ preșcolar 
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Anexa 4 

                                                                      DECLARAȚIE-ACORD 

 

Subsemnata/ul,__________________________________________________________

______________________________, cu domiciliu/reşedinţa în localitatea 

_________________________________, județul/sectorul_________________ 

str.___________________________________________________________, nr.______, 

bl.__________, sc._______, ap._______, mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al 

minorului/minorei ______________________________________________________, 

născut/ă la data de ___________________, declar că  

□  avem /        □    nu avem custodie comună asupra copilului.  

□  Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________. 

□Declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la 

______________________________________________________.(unitatea de învățământ) 

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 

292 din Codul Penal. De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale 

fiului/fiicei mele săfie prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu respectarea 

prevederilorLegiinr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

Declarant: 

Numele, prenumele și   Semnătura: 

 

 

 

Numele, prenumele și   Semnătura: 

 

 

Data: ______________ 
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                  Documentele necesare înscrierii copiilor pot fi trimise: 

- Scanate pe adresa de e-mail:  

înscrieregradi185@yahoo.com, începând cu data de  

31 mai 2021. Obligatoriu veți transmite un număr de 

telefon! 

- Programarea părintelui /tutorelui pentru validarea 

(verificarea datelor),  semnarea cererii de înscriere și 

depunerea dosarului cu documentele transmise o veți 

primi pe adresa de  e-mail  

- La sediul unității (în acest caz veți veni cu toate 

documentele cerute prin procedură) conform 

programului: 

 

LUNI, MIERCURI, VINERI între orele: 9.00-12.00 

MARȚI și JOI între orele: 14.00-17.30 

         Excepție făcând ziua de vineri, 11 iunie 2021, 

când programul va fi de la 9.00 la 11.00 

 

 

mailto:înscrierigradi185@yahoo.com
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ATENȚIE! 

    Cererea de înscriere este generată de aplicația 

SIIIR după momentul procesării datelor de către 

comisia de înscriere din unitate. 

 

    Vă rugăm să respectați cu strictețe 

programul afișat! 
 

NOTĂ: Înscrierea se consideră validată dacă cererea 

de înscriere este semnată de părintele/tutorele/ 

reprezentantul legal al preşcolarului. 

               Solicitarea și validarea cererii tip de înscriere nu 

presupune înscrierea. 
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CALENDARUL REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII 

COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

1. 17 mai – 28 mai 2021 – etapa de reînscriere; 

2. 31 mai 2021 – 25 iunie 2021 – prima etapă de înscriere: 

A. 31 mai 2021 – 11 iunie 2021 – colectarea cererilor de înscriere; 

B. 25 iunie 2021 – afișarea listelor cu copiii admiși, Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București confirmă finalizarea etapei I de 

înscriere și afișează lista locurilor rămase libere. 

1 iunie 2021 – Zi liberă conform legii. 

3. 28 iunie 2021 – 16 iulie 2021 – a doua etapă de înscrieri: 

a. 28 iunie 2021 – 02 iulie 2021 - colectarea cererilor de înscriere; 

b. 16 iulie 2021 - afișarea listelor cu copiii admiși, Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București confirmă finalizarea etapei a II-a de 

înscriere și afișează lista locurilor rămase libere. 

4. 02 august – 31 august 2021 – etapa de ajustări; 

5. 31 august 2021 - Inspectoratul Școlar al Municipiului București se 

va asigura că toate cererile introduse în etapa de ajustări sunt 

validate și admise la sfârșitul perioadei. 
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 DE REȚINUT: 

 

 

A. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în 

ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare ( copii, de 

regulă, de 5 ani împliniți la 31.08.2021), grupa grupa mijlocie (copii, de regulă, 

de 4 ani, împliniți la 31.08.2021) și grupa mică (copii, de regulă, de 3 ani, 

împliniți la 31.08.2021).  

B. În etapa de ajustări, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinit vârsta 

de 3 ani la data de 31.08.2021  și acceptarea tututror solicitărilor pentru grupa 

Mare, VOR PUTEA FI ÎNSCRIȘI, ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE 

DISPONIBILE,  ȘI COPII  CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 2-3 ANI.  


