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ETAPA I DE INSCRIERE A COPIILOR 
  
1. Depunerea cererilor de înscriere 30.05.2022 - 10.06.2022 
 Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/ reprezentant legal la unitatea de 
învățământ sunt:  
1. cererea de înscriere 
2. copie certificat de naștere copil 
3. copie CI Părinți/tutore/ reprezentanți legali 
4. certificat de căsătorie 
5. hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 
6.declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii 
părinți/tutore/reprezentant legal (în caz de divorț) 
7. adeverințe de salariat 
8. fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de mediul de familie 
(pentru copil)  
9.  alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare ( certificat de orientare 
școlară, certificat de  încadrare în grad de handicap, certificat de deces, adeverință de la creșa 
,,Scufița Roșie” etc)  
10. un dosar plastic cu șină 
          
Numărul locurilor disponibile pentru  I etapa de inscrieri  
 Grădinița nr.56 (str. Liszt Ferenc nr.75) Grădinița nr.28 (str. Onisifor Ghibu nr.16) 
64  locuri grupa mică program prelungit 90  locuri grupa mică program prelungit 
0  locuri grupa mijlocie program prelungit 0 locuri grupa mijlocie program prelungit 
0  locuri grupa mare program prelungit 0 locuri grupa mare program prelungit 
10 locuri grupa mică-mijlocie program 
normal 

 

5 locuri grupa mare program normal  
               
            Dosarul se va depune la sediul grădiniței 56 după următorul program: 

Luni 30.05  
13,00-17,00 

Marți 31.05 
13,00-17,00 

Miercuri 01.06 
- 

Joi  02.06 
13,00-17,00 

Vineri  03.06 
9,00-13,00 

     
Luni 06.06 
13,00-17,00 

Marți 07.06 
13,00-17,00 

Miercuri 08.06 
9,00-13,00 

Joi  09.06 
13,00-17,00 

Vineri 10.06 
9,00-13,00 

Înscrierile încep în data de 30 mai 2022 la orele 13,00, la sediul unității , după orarul 
stabilit, iar în 10 iunie se vor încheia la orele 13,00. 
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Criteriile de departajare sunt următoarele: 

• existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația 
copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial 
se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); 

• existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
• existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate la GPP56/28 în anul școlar 

2022-2023; 
• existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de 

certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și 
profesională. 

• vârsta 3 ani impliniți la 1 septembrie 2022 
• domiciliul in  proximitatea grădiniței( cartierul Nufărul II-pentru GPP56 și Cartierul 

Nufărul I- pentru GPP28) 
• copiii care au frecventat Creșa ,,Scufița Roșie” în anul școlar 2021-2022 și au 3 ani 

împliniți, vor avea prioritate la înscrierea pentru grupa mică la GPP28 
 Locurile se vor ocupa în ordinea descrescătoare a vârstei copiilor, în limita locurilor 
disponibile. 
          

În vederea respectării Regulamentului UE 2016/679 și a Legii 190/18 iulie 2018 în legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal, prin semnarea prezentei cereri, vă exprimați acordul ca datele 
personale să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului în SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al 
învățământului din România. 

 
AFIȘAREA LISTEI CU COPIII ADMIȘI ÎN  ETAPA I  SE VA FACE PE SITE- UL 
www.gradinita56oradea.ro  ȘI LA INTRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ ÎN 15 IUNIE 2022. 
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