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INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  
ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 
Având în vedere calendarul mişcării personalului didactic, Adresa M.E.N. cu nr.35677/26.03.2014 şi 

asigurarea dreptului fiecărui copil la educaŃie, până la data de 1 august 2014, se vor finaliza etapele de înscriere 
şi de reînscriere în învăŃământul preşcolar. 

Precizări:  

•  Reînscrierile vor începe pe 31 martie 2014. 
•  Înscrierile se vor derula începând cu 23 aprilie 2014. 
•  După finalizarea etapei de reînscrieri, ocuparea locurilor libere se va face: 
a. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:  

� grupa mare (copii de 5 ani) 
� grupa mijlocie (copii de 4 ani) 
� grupa mare (copii de 3 ani)  

b. În limita locurilor rămase libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor de departajare*, în cazul în care 
sunt mai mulŃi copii pe un loc: 

 
• Pentru asigurarea transparenŃei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităŃilor de 

învăŃământ vor afişa, la vedere, următoarele date:  
o capacitatea instituŃiei; 
o numărul de copii aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015 (pe 

grupe de vârstă); 
o criteriile generale şi specifice stabilite de Consiliul de AdministraŃie pentru înscrierea 

copiilor; 
o numărul de copii reînscrişi /înscrişi zilnic (în perioada dedicată acestor operaŃii) din totalul 

disponibil. 
• Înscrierile pot continua şi după perioada menŃionată, dacă mai există locuri libere. 
• UnităŃile de învăŃământ preşcolar vor primi şi înregistra toate cererile de înscriere şi vor răspunde în 

scris, în timp util, tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinŃi. 
*Criterii generale de departajare:  

• apropierea de domiciliul copilului;  

• existenŃa unui frate/a unei surori a copilului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăŃământ la 
care se solicită înscrierea;  

• părinte/tutore unic întreŃinător de familie; 

• existenŃa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. 
 Criteriile generale vor fi aprobate de Consiliul de administraŃie al grădiniŃei şi se aplică în baza unor documente 
doveditoare, prezentate de părinŃii/reprezentanŃii legali ai copilului. 

   Pentru soluŃionarea problemelor ivite, va rugăm să contactaŃi Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
GalaŃi, la următoarele numere de telefon: Secretariat I.Ş.J.-0372362001 
Inspector şcolar pentru învăŃământ preprimar: Loureth Oprea, tel: 0751307409 
 
 Inspector Şcolar General, 
       Prof. Laura Marin 
                                                                                            Inspector şcolar, 
                                                                                         Prof. Loureth Oprea 


