
REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN 
GRĂDINIŢĂ

Notă explicativă:
Este vorba despre preşcolarii care sunt 

deja cuprinşi în grădiniţă, exceptând grupa 
pregătitoare!!!

Nivel de vârstă: 4-5/6 ani.       



Perioada de reînscriere:
15 aprilie-13 mai

 Directorii unităţilor de/cu învăţământ preprimar afişează perioada de 
reînscriere a copiilor cu 5 zile înainte, la avizierul unităţii cu 
personalitate juridică şi în fiecare structură cu învăţământ preprimar 
(15 aprilie-13 mai);

 Conducerea unităţii pune la dispoziţia fiecărui cadru didactic fişe de 
reînscriere a copiilor în conformitate cu efectivul fiecărei grupe de 
preşcolari (aceste fişe cuprind minim: antetul unităţii de învăţământ
şi cuprind date referitoare la numele şi prenumele preşcolarului, 
grupa în care este înscris, numele şi prenumele cadrului/cadrelor 
didactic(e), opţiunea de reînscriere a preşcolarului în aceeaşi unitate 
de învăţământ, dar la un nivel superior, conform vârstei şi 
curriculum-ului pentru învăţământul preprimar, 
numele/prenumele/semnătura părintelui/susţinătorului legal care 
completează fişa.);

 Cadrele didactice educatoare distribuie aceste fişe în prima zi a 
perioadei de reînscriere părinţilor sau susţinătorilor legali ai copiilor 
din grupă;



STABILIREA LOCURILOR 
VACANTE PE NIVEL DE VÂRSTĂ

 În ultima zi a perioadei (13 mai), cadrele didactice 
educatoare centralizează fişele de reînscriere, 
respectiv locurile rămase vacante pentru fiecare 
grupă în parte şi le aduc la cunoştinţa directorului;

 Directorul unităţii de/cu învăţământ preprimar 
centralizează locurile vacante pe nivel de vârstă şi 
informează inspectoratul şcolar printr-o adresă de 
înaintare cu menţiunea „În atenţia inspectorului 
şcolar pentru învăţământ preprimar!” până în data 
de 16 mai, ora 14,00;



NOTĂ EXPLICATIVĂ:
În conformitate cu CURRICULUM-UL PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR:

 NIVEL I: 3-5 ani;
 NIVEL II: 5-6/7 ani;



ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN 
GRĂDINIŢĂ:

16 mai- 15 august
 Directorul unităţii de/cu învăţământ preprimar 

afişează la avizierul unităţii şi structurilor de 
învăţământ preprimar, cu 7 zile înainte, perioada de 
înscriere a copiilor în grădiniţă (16 mai-15 august);

 De asemenea, în data de 13 mai se va afişa 
numărul locurilor vacante din unitate, pe nivel de 
vârstă;

 În data de 16 mai, începând cu ora 8,00, se 
înregistrează  dosarele în vederea înscrierii copiilor 
în grădiniţă;



• În perioada 16-30 august se evaluează dosarele în
consiliul de administraţie al unităţii de/cu învăţământ
preprimar şi se întocmeşte lista preşcolarilor admişi,
în funcţie de locurile vacante;

 În perioada 31 august-2 septembrie are loc înregistrarea 
contestaţiilor la secretariatul unităţii de/cu învăţământ 
preprimar;

 Între 3 -5 septembrie se vor analiza şi rezolva 
contestaţiile, se vor afişa rezultatele acestora;

 În perioada 5-10 septembrie se vor completa dosarele 
admise cu restul documentelor stabilite de către 
conducerea unităţilor de/cu învăţământ preprimar;



RECOMANDARE:
 Unde există copii care au împlinit vârsta de 3 

ani şi nu au fost cuprinşi în grădiniţă şi există 
condiţii optime în ceea ce priveşte spaţiul 
educaţional, directorul unităţii poate face o 
cerere către consiliul de administraţie al ISJ 
pentru funcţionarea peste numărul de 
preşcolari prevăzuţi de Legea Nr. 1 / 2011 
pentru cuprinderea acestora;
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