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Despre operarea de modificări
în circulara DGETS nr.01-18/28 din 04.01.2018
cu privire la înmatricularea copiilor cu vârsta 3-6/7ani
în instituţiile de educaţie timpurie
în atenţia părinţilor şi persoanelor interesate, directorilor instituţiilor de educaţie
timpurie din oraşul Chişinău
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău informează
locuitorii oraşului Chişinău, despre procedura de înm atriculare/adm itere în instituţiile de
educaţie timpurie a copiilor cu vârsta 3-6/7 ani, care, la moment, sunt la evidenţă, confirmată
prin bonul de repartiţie, obţinut în perioada ianuarie 2011- august 2017, de Ia comisia
municipală de repartizare la nivel de sectoare.
Necesitatea admiterii în grădiniţă a acestor copii este determinată de motive obiective
(ex: boală, refuzul părinţilor, stabilirea domiciliului în oraşul Chişinău, revenirea de peste
hotare etc.).
începând cu 02.01.2018, copii vor fi înmatriculaţi în instituţiile de educaţie timpurie de către
director, conform locurilor disponibile şi a evidenţei de rând, confirmată prin bon obţinut până
la înscrierea în rând în sistemul on-line, site-ul http://egradinita.md/ în baza următoarelor
acte:
a) cererea pe numele directorului instituţiei de educaţie timpurie;
b) copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reşedinţă, sau a altui
document ce confirmă locul de şedere în districtul arondat;
c) copia adeverinţei de naştere a copilului;
d) extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui, fişa
cu date despre vaccinare şi, după caz, recomandări privind asistenţa/îngrijirea,
confirmate de semnătura medicului şi ştampila centrului local de sănătate;
e) certificat-confirmare despre absenţa contactului cu bolile contagioase în perioada preînscriere, conformă indicaţiilor structurilor de sănătate, validat prin semnătura şi
ştampila medicului de familie şi eliberat cu 24 ore înainte de începerea frecventării
instituţiei;
f) alte documente necesare pentru stabilirea suportului social.
Validitatea actelor se va confirma prin prezentarea originalului acestora.

* Notă: a) înscrierea la grădiniţă se efectuează doar prin sistemul on-line, accesând site-ul
http://egradinita.md/.
b)
înmatricularea/admiterea la grădiniţă, pentru cei care s-au înscris în rând prin
sistemul on-line, se examinează de către instituţia de învăţământ preşcolar.
La moment, copii înscrişi pentru a obţine repartizare la grădiniţă prin sistemul
http://egradinita.md/ sunt cei născuţi în anii 2015 - 2017. Astfel, înmatricularea acestora se
va face în conformitate cu normele legale, stabilite prin Codul Educaţiei. Comisia de
specialitate din instituţie, pe parcursul lunii ianuarie, urmează să aducă la cunoştinţa
solicitanţilor decizia privind admiterea.

