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Str. Gladiolelor nr.13 A 
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Site: https://gradinital 5sibiu.ro 
Nr. 193 din 28.05.2021 

ANUNŢ iNSCRIERI 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 15 SIBIU 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

ÎNSCRIERE FAZA I: 31.05.2021 — 11.06.2021 

REZULTATE FAZA I: 25.06.2021 

CAPACITATEA GRĂDINIŢEI: 235 LOCURI 

PLAN DE ŞCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022: 235 

LOCURI 

8 GRUPE — SECŢIA ROMÂNĂ 

> 3 GRUPE MICI 
> 2 GRUPE MIJLOCII 

> 3 GRUPE MARI 

2 GRUPE COMBINATE— SECŢIA GERMANĂ 

> GRUPA COMBINATĂ „ A " 

• GRUPA COMBINATĂ „ B " 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021— 2022: 

Grupa mică: 60 ( 3 ani împliniţi până la 31.12.2021) 
Grupa mijlocie: 2 ( 4 ani împliniţi până la 01.09.2021) 
Grupa mare: 2 ( 5 ani împliniţi până la 01.09.2021) 
Grupa combinată germană „A": 9 ( "intre 3 şi 6 ani împliniţi până la 31.12.2021) 

Grupa combinată germană „B": 12 ( intre 3 şi 6 ani împliniţi până la 31.12.2021) 



inscrierea in grădiniţe se realizează in acord cu : 

- Prevederile Titlulului II- Organizarea unităţilor de invăţământ, Capitolul I-Reţea 

şcolară, art. 8 respectiv cu respectarea circumscripţiilor scolare (Anexa 2, Anexa 3) 
stabilite prin consultarea reprezentanţilor unităţilor de invăţământ cu autorităţile 

administraţiei publice locale (circumscripţia şcolară fiind formată din totalitatea străzilor 

aflate in apropierea unităţii de Invăţământ şi arondate acesteia, in vederea şcolarizării 

copiilor de vârstă preşcolară- Art 8-1 ); 

-Adresa Ministerului Educaţiei, Nr 28269/ 27.04.2021; 

-Procedura informatică a Ministerului Educaţiei privind inscrierea In invăţământul 

preşcolar, pentru anul şcolar 2021-2022, Nr. 405/ DGI/ 07.05.2021. 

Pentru hiscrierea copiilor in grupele cu predare in limbile minorităţilor NU SE 
APLICĂ prevederile referitoare la respectarea circumscripţiilor, pentru că nu există grupe 
cu predare in limba minorităţilor in fiecare unitate de invăţământ preşcolar. in acest 
context, pentru departajare sunt aplicate criteriile generale. 

In situaţia in care, numărul cererilor de inscriere a copiilor in invăţământul preşcolar, 

primite de la părinţi din circumscripţie, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor 
fi aplicate succesiv, criterii de departajare generale după cum urmează: 

Criterii generale de departajare: 

• Existenţa unui document care dovedeşte că domiciliul/ reşedinţa se află in 
circumscripţia arondată grădiniţei 

• Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia 
copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial 
se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); 

• Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte; 
• Existenţa unui frate/al unei surori Inmatriculat, in unitatea respectivă (cu respectarea 

circumscripţiei, in prima fază a etapelor de inscriere); 
• Existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare 

şcolară şi profesionalăkertificat de incadrare in grad de handicap a copilului; 

SECŢIA ROIVIĂNĂ 

• Vârsta corespunzătoare grupei (copie certificat de naştere). 

SECŢIA GERMANĂ 

• Etnic german - existenţa unui act doveditor conform căruia este etnic german; 
• Locurile rămase neocupate, se vor ocupa in ordinea descrescătoare a varstei. 



Acte necesare inscrierii copiilor in grădiniţa': 

1. Cerere de Inscriere - generată de SIIIR ( Anexal) 
2. Copie certificat de naştere copil; 
3. Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal; 
4. Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul); 
5. Declaraţia-acord de Inscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opţiuni) 

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

6. Adeverinţe de Incadrare/funcţionare de la locul de muncă al părinţilor (original); 

7. Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor in vigoare, eliberată de medicul 

de familie (se poate depune si la momentul inceperii anului şcolar); 

8. Avizul ISJ Sibiu pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea Inscrierii la clasa 
pregătitoare, in anul şcolar 2021-2022, din motive medicale; 

9.Documentele care dovedesc Indeplinirea criteriilor de departajare generale ale 
celor trei unităţi de Inv'ăţământ pentru care au optat. 
Existenţa: 

- unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care 
provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează 

situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); 

- unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

- unui frate/a unei surori Inmatriculatiinmatriculate, In anul şcolar următor, In unitatea 
de Invăţământ respectivă; 

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi 

profesională/certificat de Incadrare In grad de handicap a copilului. 

ATENTIE!!! NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!! 

• Documentele se completează, semnează, scanează şi se trimit pe mail-ul grădiniţei, Intr-
un singur mail, la adresa: gradinita_15sibiu@yahoo.com 

• Documentele pot fi depuse şi letric la sediul grădiniţei, in Sibiu, Str.Gladiolelor, Nr. 
13A, cu respectarea strictă a normelor privind prevenirea infectării cu noul COVID-19, 
pentru cei care nu au posibilitatea să trimită documentele online. 

• Documentele depuse letric vor fi introduse individual Intr-o folie şi aşezate In ordinea 
mai sus menţionată Intr-un dosar de plastic. 

• Programul de preluare al documentelor: 

• Luni - Joi între orele 

• Vineri - intre orele 

08.00 - 12.00 

13.00 - 15.00 

08.00 - 12.00 



• Toate informaţiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii şi documentele 
anexate vor fi verificate de membrii comisiei de inscriere a unităţii de Invăţământ. 

Cererea va fi introdusă In aplicaţia informatică SIIIR i se va tipări o cerere-tip electronică. 

• Părintele/tutorele/reprezentantul legal va fi contactat telefonic i programat la 
sediul unităţii pentru verificarea corectitudinii datelor Inregistrate şi va semna pentru validare. 
Vă rugăm să lăsaţi un număr de telefon valid la care să vă putem contacta. 

• Validarea cererii-tip de inscriere se face la unitatea de invăţământ aflată pe prima 
poziţie din cele trei opţiuni exprimate, In prezenţa părintelui/ tutorelui/reprezentantului legal 
şi a unui membru din comisia de inscriere. 

Procesarea cererilor de inscriere 11.06.2021 — 24.06.2021 

= Faza I — evaluarea cererilor de inscriere de la unităţile de invăţământ exprimate ca prima 

opţiune — termen limită 17 iunie, ora 14.00 

= Faza II — evaluarea cererilor de inscriere de la unităţile de invăţământ exprimate ca a doua 
opţiune — termen limită 23 iunie, ora 14.00 

= Faza III — evaluarea cererilor de inscriere de la unităţile de invăţământ exprimate ca 
a treia opţiune— termen limită 24 iunie, ora 14.00 

= Dup'ă analizarea cererilor conform primei opţiuni exprimate, preşedintele / membrii 
comisiilor de reinscriere/ inscriere de la nivelul unităţilor de invăţământ cu grupe de 
preşcolari direcţionează dosarele nesoluţionate către unităţile de invăţământ 
preşcolar sau cu grupe de preşcolari, aflate pe a doua poziţie din opţiunile exprimate. 

= Dosarele nesoluţionate conform opţiunii 2, vor fi direcţionate către unitatea de 
invăţământ care reprezintă opţiunea 3. 

= Dosarele nesoluţionate conform opţiunii 3 se vor reintoarce la unitatea de invăţământ 
la care a fost depus dosarul. 

Director, 

Cheslerean Maria 
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CERERE-TIP DE 1NSCRIERE INT INVĂTĂMÂNTUL PREŞCOLAR - 2021 
Câmpurile marcate cu* sunt optionale. 

1. Date privind solicitantul 
Numele: 

LlDomiciliul /13Reşedinţa: Str. 

Cod poşta1::1 

Telefon: 

Calitatea solicitantului: L1 părinte 

2. Date privind copilul 
Numele: 

Prenumele: 

CNP: 

Nr. 

Prenumele: 

din 

*'Localitate: 

E-mail: 

reprezentant legal 

Iniţiala tatălui: 

Născut in: Localitatea 

ODomiciliul / OReşedinţa: 

Str. 

Cod poştal: 

Cetăţenie:' 

Vacelaşi/aceeaşi cu al/a 

 1* Localitate: 

SIIIR unitate 

Sc.( )Et.,  Ap."1 

Judeţ/Sector: 

Judeţ/Sector: 

solicitantului Odiferit(ă), şi anume: 

Nr.H Bl.H Sc. , Et.L jAp.0 

Judeţ/Sector:( 

Naţionalitate:, 

3. Date privind inscrierea în grădiniţă - instrucţiuni pe verso 

Nr. 
opţiune 

Denumirea/Codul SIIIR al unităţil de 
invăţăm ânt pentru care se optează 

Tlp grupă 
Limba de 
predare 

AlternatIva- 
educaţionala 

--, 
Tip program 

1. / 

*2. / 
*3. / 1 

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

Nr crt , . . 
Numele şt prenumele fratelui/surorii 
copilului care se doreşte a fi inscris 

Relatia de rudenie cu copllul care 
se doreşte a fl inscrts 

Deuumirea/Codul SII1R al 
unită1.11 unde este elevielevă 

C 1 . frate soră geamăn(ă) 

C2. frate soră geamăn(ă) 

C3. frate soră geamăn(ă) 

C4. frate soră geamăn(ă) 

5. Criterii de departajare generale 
Există un certificat medical de incadrare a copilului in grad de handicap; 
Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament 
familial (situaţie dovedită pe bază de documente); 
Copilul este orfan de un părinte (situaţie dovedită pe bază de documente); 
Există un frate sau o soră din tabelul 4 inmatriculat(ă) la unitatea la care 
se doreşte inscrierea. 

6. Declaraţii de consimţământ 
Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate in scopul inmatriculării copilului. 

  *Sunt de acord să primesc informaţii privind situaţia şi progresul şcolar la adresa de email comunicată in 
prezenta cerere. 
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub 
sancţiunea nulităţii inscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

Data completării:   Semnătura solicitantului: 
, U1 opr,r tor ri pnrsonri confQ nr n'h Lnt 



Instructiuni de completare a cererii-tip de inscriere in grădinită - 2021 

Punctul 1 - Date privind solicitantul 

- Datele referitoare la domiciliul/reşedinţa se vor completa pe baza documentelor justificative prezentate 
de solicitant; 

- Pot fi solicitanţi: părinţii (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită 
inscrierea. 

- Părinţii divorţaţi depun la inscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în 
care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului. 

Punctul 2 - Date privind copilul 

- Se completează cu datele personale din certificatul de naştere al copilului; 

- Naţionalitatea este câmp ce va fi completat în baza declaraţiei solicitantului; 

Punctul 3 - Date privind 1nscrierea 1n grădiniţă 

- Tabelul se completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, cu maximum trei opţiuni pentru 
unităţi de invăţământ la care există locuri disponibile. Tabelul va fi completat obligatoriu cu cel puţin o 
opţiune 

o Pentru fiecare dintre opţiunile exprimate se vor completa datele privind limba de predare 
(maternă) şi abordarea educaţională solicitată şi tipul de program, aşa cum acestea apar în lista 
locurilor disponibile pentru unitatea de invăţământ dorită; 

o Tipul grupei în care se doreşte inscrierea copilului poate fi: mică, mijlocie, mare. 

o Abordarea educaţională poate fi: Tradiţională (cea Waldorf, Step by step, Montessori, 
Freinet, Planul Jena, Pedagogie curativă, invăţământ special; 

o Tipul de program poate fi: Normal, Prelungit sau Săptămânal; 

o Cererea-tip, alături de dosarul de inscriere, se depune la unitatea de invăţământ aflată pe prima 
poziţie în acest tabel; 

o Opţiunile exprimate pentru unităţi de invăţământ, tip grupă, limbi de predare, respectiv 
abordări educaţionale pentru care nu există locuri disponibile nu vor fi luate în considerare. 

Punctul 4 - Date despre fraţii/surorile copilului 
- Se completează doar cu informaţiile despre fraţii/surorile copilului, care vor fi prinşi în sistemul de 

invăţământ in anul şcolar 2021-2022. 
- Se completează denumirea sau codul SIIIR al unităţii în care vor fi elevi în anul şcolar 2021-2022. in 

cazul în care fratele/sora va fi elev nou In Invăţământ in anul şcolar 2021-2022, în câmpul din coloana 
unităţii şcolare se scrie "necunoscut". 
Punctul 5 - Criterii de departajare generale 

- se bifează doar acele puncte unde există documente justificative depuse odată cu prezenta cerere, în 
baza criteriilor generale de departajare prevăzute în Nota MEC nr. 791/04.05.2020. 
Punctul 6 - Declaraţii de consimţământ 

- Prima declaraţie şi a treia declaraţie sunt obligatorii deoarece, fără acestea, cererea nu poate fi 
validată i prelucrată. 

Atenţie! Toate informaţiile declarate în cerere, precum şi documentele anexate cererii vor fi verificate de 
comisia de inscriere a unităţii de invăţământ. Prezenta cerere va fi introdusă în aplicaţia informatică şi după 
validarea datelor vi se va tipări o cerere-tip electronică pe care va trebui să verificaţi corectitudinea datelor 
introduse şi să semnaţi pentru validitatea acestora. 

Până in momentul in care semnaţi cererea-tip electronică (tipărită din aplicatia informatică) 
cererea Dvs. nu este validă! 

NiinlAterul td ;aie ş Cercetarit este operator de date personale conforrn Notificrii nr. 5331, in baza rc i ar. 677/2001 privind (Lt 'ior 
carecter personat 



Anexa 2 

Grăciiniţa cu P.P. Nr.15 Sibiu 

NR.CRT. TIP ARTERĂ NUME ATERĂ DESCRIERE 

1. STRADĂ ALEEA MURELOR 

2. STRADĂ CAIŞILOR 

3. STRADĂ CAMELIEI 

4. STRADĂ CARPAŢILOR 

5. STRADĂ CÂMPULUI (de la Str. Traian Demerescu pănă la Str. Margaretelor) 

6. STRADĂ CERBULUI 
7. STRADĂ CONSTANTIN I. 

NOTTARA 

8. STRADĂ CRĂIŢELOR 

9. STRADĂ CRIZANTEMELOR 
10. STRADĂ DALIEI 
11. STRADĂ DEMOCRAŢIEI 

12. STRADĂ ESCHILE 
13. STRADĂ FLORILOR 
14. STRADĂ FRAGILOR 
15. STRADĂ GLADIOLELOR 
16. STRADĂ G-RAL BĂLAN 

17. STRADĂ GUTUILOR 
18. STRADĂ HONTERUS 
19. STRADĂ ION LUCA CARAGIALE 
20. STRADĂ ION POP RETEGANU 
21. STRADĂ TNFRĂŢIRII 

22. STRADĂ LĂCRAMIOARELOR 

23. STRADĂ LĂPTARIEI 

24. STRADĂ LUNGĂ 

25. STRADĂ MAGHERANULUI (de la Str.Tiglari pănă la Str.Cămpului) 

26. STRADĂ MARGARETELOR 
27. STRADĂ MĂRULUI 

28. STRADĂ MURELOR 
29. STRADĂ NARCISELOR 
30. STRADĂ NUCULUI 
31. STRADĂ PANDURILOR 
32. STRADĂ PĂLTINIŞ 

33. STRADĂ PĂRULUI 

34. STRADĂ PETUNIEI 
35. STRADĂ PIERSICILOR 
36. STRADĂ POPA ŞAPCĂ 

37. STRADĂ POSTĂVĂRILOR 

38. STRADĂ PRUNELOR 
39. STRADĂ RÂULUI ( de la Str.Gladiolelor pănă la Str. Reconstrucţiei) 

40. STRADĂ RUSCIORULUI 
41. STRADĂ SIMION BĂRNUŢIU 

42. STRADĂ SPERANŢEI 

43. STRADĂ STRUGURILOR 
44. STRADĂ TÂRGU CAILOR 
45. STRADĂ TRAIAN DEMETRESCU ( de la Str.Tiglari pănă la Str. Cămpului) 

46. STRADĂ ŢIGLARI ( de la Str.Lungă pănă la calea ferată) 

47. STRADĂ VIORELELOR 
48. STRADĂ VIŞINILOR 

49. STRADĂ ZMEUREI 



Gradinita cu Program Prelungit nr.15 



Anexa 4 

DECLARATIE-ACORD 

Subsemnata/ul, 

cu domiciliul/reşedinţa in localitatea judeţul/sectorul 

str.  , nr.  , bl.  , sc. , ap. 

mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al minorului/minorei 

născut/ă la data de declar că: 

o avem 
o nu avem custodie comună asupra copilului. 
o Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedit,71 prin următorul document 
o Declar că ambii părinţi suntem de acord cu reinscrierearinscrierea copilului la 

  (unitatea de invă.ţământ). 

Cunosc că falsul in declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din Codul Penal. De 
asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale şi ale fiuluifflicei mele să fie prelucrate in vederea 
inscrierii in invăţământul primar, cu respectarea prevederilorLegiinr. 190/2018 privind măsuri de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice in 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). 

Dec larant: 

Numele şi prenumele: 

Semnătura: 

Numele şi prenumele: 

Semnătura: 

Data: 


