
 
 

 
 

 

 

 
 

 

INSCRIERE LA GRADINIŢA MUNICIPALA DE COPII 
       Anul școlar 2019/2020  
Cerințe/ condiții de înscriere 

determinarea managerială n.43 de 10 ianuarie 2019 
 

 

 

 

Vârsta  

 

Pot fi înscriși copiii, care la data de 31 decembrie 2019 au împlinit al treilea an de vârstă sau nu depășesc, la 
aceeași dată, al șaselea an de vârstă în conformitate cu vaccinarea obligatorie, prevăzută de Legea nr. 119 
din 31 iulie 2017. 

 
De asemenea, e prevazută înscrierea copiilor, care vor împlini vârsta de trei ani până la 31 ianuarie 2020. În 
acest caz, admiterea se va efectua în baza completării listei municipale de înscriere a copiilor care au 
împlinit 3 ani până la 31 decembrie 2019 precum și completarii listei de copii referitoare cererilor depuse 
după termenul limită (6 februarie 2019), care vor împlini 3 ani până la 31 decembrie 2019. 

 
La cererea familiilor, pot fi înscriși la Grădinița Municipală, copiii care împlinesc vârsta de trei ani până la 30 
aprilie 2020, nascuti in lunile februarie, martie, aprilie 2017 asa-zisi “anticipatari”. 

 
În scopul asigurarii calitații si flexibilitatii întregului proces instructiv-educativ pedagogic, corespunzator 
grupei de vârstă în cauză, înscrierea copiilor admisi la frecvența anticipată este dispusa respectând 
urmatoarele condiții: 

 disponibilitatea de locuri; 

 verificarea completării listelor de înscriere a copiilor, care au prezentat cererea după 
termenul limită, precum si a listelor de înscriere a copiilor care vor împlini 3 ani până la 31 
ianuarie 2020; 

 disponibilitatea de structuri adecvate, care răspund anumitor criterii in vederea satisfacerii 
exigentelor copiilor cu vârsta inferioara de trei ani; anticipanți născuți în lunile 
februarie/martie/aprilie 2017; 

 evaluarea pedagogică și didactică de catre personalul didactic, în termeni de timp și 
modalitatea de primire. 
 

 

Reședința 

 
Gradinita primeste copiii care au resedinta pe teritoriul Roma Capitale ce apartin familiilor cu cel putin un 
parinte, tutore sau intretinator rezident in municipiul in care se afla scoala aleasa, sau in circumscriptia 
municipiului unde au resedinta bunicii, sau respectiv unde este locul de munca al unuia dintre cei doi parinti. 
Pot prezenta cererea de înscriere a copiilor familiile, care au resedința în Roma Capitale, cu cel puțin un 
părinte, tutore unic sau întreţinǎtor, având  reședinţa  în  circumscripția  Primariei  unde  se  afla  gradinița  
solicitata  sau în una dintre Primariile unde au resedinta bunicii sau acolo unde se afla locul de munca al unui 
parinte. In orice caz parintii, tutorul sau întreţinǎtorul trebuia sa aiba resedinta în teritoriul Romei Capitale. 
Nucleul familiar poate fi compus din ambii părinți, un singur părinte, tutor unic sau întreţinǎtor. 

 
 
 
 
 

 



Sunt acceptate cu rezerva urmatoarele cereri de înscriere: 

 Copiii ale căror familii sunt în așteptarea reședinței (cu proveniența din alte localitati); 

 Copiii ale căror familii sunt în așteptarea transferării resedintei în propriul municipiu sau dintr-un 

alt municipiu al Romei Capitale 

 
 

În ambele cazuri, familia va trebui să autocertifice, în conformitate cu DPR 445/2000, transferul de reședință 
în curs de desfășurare. Copiii vor fi înscrisi în lista de așteptare. Până la 31 august 2019, Consiliul de 
Administraţie al Grădiniţei 
 

Municipale va verifica veridicitatea reședinței noi. Pot fi înscriși toți copii, care se afla temporar pe teritoriul orașului 
Roma, corespunzator normelor internaționale și naționale în vigoare, deși lipsiti de reședință. 

Directia va asigura, conform acordurilor, o bună incluziune a copiilor de alte naționalități, diverse de cea italiana. 
 
 
 
 

Cererea de înscriere 

 
Cand si cum poate fi prezentata cererea 

 
Cererea de înscriere trebuie prezentata exclusiv on-line, de la 16 ianuarie până la 6 februarie 2019, 
prin intermediul site-ului Roma Capitale (www.comune.roma.it), in urmatoarea ordine: Lista Servicii  On-
line  – Servicii Scolare – Listele gradinitelor municipale de copii – Cerere On-line (Lista Servici On-line – 
Graduatorie scuole 

 capitoline dell’Infanzia - Domanda On-line). 
 

In ceea ce priverste inregistrarea pe portalul Primariei Roma si utilizarea serviciilor on-line, e necesar a 
se preciza ca prin DGC nr. 96/22.05.2018 s-a dispus adoptarea Sistemului Public de Identificare Digitala 
(SPID), ca sistem unic de autentificare pentru accesul la serviciile on-line ale site-ului Primariei Roma. 
Rezolutia  prevede˸ 

1) Incepand cu 01 ianuarie 2019, noii utilizatori se vor putea inregistra prin emiterea unei acreditari 

personale. Procedura de inregistrare la ghiseele institutiei nu va mai fi posibila incepand cu data 

de 01 ianuarie 2019. 

2) In perioada de implementare, respectiv˸ 01 ianuarie 2019-30 iunie 2020, accesul la site e permis 

atat pentru utilizatorii SPID, cat si pentru detinatorii de acreditari emise de institutie, facilitandu-se 

astfel trecerea la utilizarea SPID de catre toti utilizatorii. 

3) Incepand cu 01.07.2020, accesul la serviciile on-line ale site-ului Primariei, va fi posibil doar cu 

sistemul SPID. 

Prin urmare, cei deja autentificati pe site-ul primariei, pot sa utilizeze, in continuare aplicatia cu 
acreditarile emise de administratie, pentru toate serviciile on-line, pana la data de 30 iunie 2020. 
Cei neautentificati, pot face o solicitare on-line avand acces exclusiv cu SPID. 
Toate informatiile necesare autentificarii sunt disponibile accesand link-ul  

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page 

Primele cereri ajunse nu au dreptul de precedenta în formularea listei de acces. In caz de egalitate al punctajului, 

se da prioritate copiilor nascuti cu data anterioara. In caz de egalitate suplimentara, sistemul informativ va 

continua extractia in mod aleatoriu.  

 
Fiecare Municipiu publica cu un aviz, lista locurilor disponibile pentru înscriere în fiecare gradinita. Aceasta lista 
poate fi este totuși susceptibila la variații ce vor fi divulgate tuturor utilizatorilor împreuna cu oricare alta 
informatie utila

http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page


 
 

Alegerea școlii 
 

În formularul de cerere, familia trebuie să specifice școala unde doreste sa faca înscrierea copilului, 
consultand lista corespunzătoarea scolilor publicate pe site-ul Roma Capitale (www.comune.roma.it) in 
urmatoarele sectiuni: Structura Organizzativa – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici– Lista gradinitelor 
municipale de copii. 

 

 
Este acceptata doar o unica cerere de înscriere cu indicarea unei singure scoli, alegând doar o singura 
optiune indicată în formularul corespunzător cererii de înscriere on-line (Circumscripţia de resedinta a 
nucleului familial, a bunicilor sau locul de munca al unui parinte). 

 

 Consiliul Municipal de Administraţie permite alegerea școlii cât mai aproape de reședința pentru asigurarea  
integrarii socio-culturală al copilului.  

In acest scop teritoriul Municipiului este impartit in asa fel incat fiecare scoala sa aparțina unei anumite 
circumscriptii. Daca famiglia solicita scoala în zona de circumscriptie unde si nucleul familiar își are reședința 
sau în care aceasta intenționează să-si transfere reședința, se vor atribui 5 puncte in plus. 

 

 
In cazul in care școala din apropierea resedintei nu are locuri suficiente, Primaria va oferi 5 puncte pentru 
scoala care se afla in zona limitrofa. Acea scoala va fi indicata cu Aviz Public in Municipiul competent. 
 

 

Programul de lucru 
 

Programul scolar, în cazul în care sunt active ambele sectii este următorul: 

 

 
 sectia cu program scurt: de luni pina vineri de la 8,00 la 13,20 

 sectia cu program lung: de luni pina vineri de la 8,00 la 17,00 

 

Alegerea programului in acest caz, scurt sau lung este obligatoriu pentru întregul an școlar. 

 

 
Pentru anul urmator 2020/2021, parinti care doresc schimbarea orarului, vor trebui sa faca o noua cerere de 
inscriere concurand la noul anunt de inscriere si confirmare locul obtinut pentru anul in curs. 

 

 
Pentru cei care aleg programul lung familia poate indica optiuni suplimentare in ceea ce priveste orarul de 
iesire, asa  cum este specificat in cerere, fiind stabilit ca activarea sectiilor cu iesire la ora 14.30 e 
subordonata de obtinerea unui numar de inscrisi care permite inceperea efectiva. 

 

 
Consiliile școlare, în funcție de exigentele părinților specificate în formularele de cerere, stabilesc programul 
de activitate.  
 

Cum este organizată grădiniță 

 

Gradinita municipală de copii este organizata în zone, care includ una sau mai multe școli. Fiecare grădiniță 
este compusa din mai multe grupuri formate de un numar aproximativ de 25 copii. 

Pe langa integrarea copilului in propriul grup-clasa se vor realiza si activitati specifice de laborator, de grup si 
clase.

http://www.comune.roma.it/


 Calendarul 

 
 

Calendarul Gradinitei este conform calendarului școlar stabilit anual de către Regiunea Lazio, cu inceperea 
anului pe 15 septembrie in fiecare an, automatic estinsa in urmatoarea zi daca cade sambata si duminica, iar 
încheierea anului școlar este programată pentru 30 iunie a fiecărui an. 

 

Tarifele de înscriere 

 
 

Frecventarea Gradinitei de copii este gratuită. 

 

Utilizatorii inscriși in sectia cu program lung si/sau la serviciul de transport școlar, trebuie sa achite o 
taxa pentru utilizarea serviciilor de asistentă menționate in conformitate cu tarifele aplicabile si pe 
baza ISEE, raportate la DSU. 
Contributia pentru serviciile mentionate mai sus se datoreaza indiferent de prezenta efectiva a 

copilului. 
Serviciul de transport scolar este activat in functie de zona deservita, pentru a permite elevilor 
accesul la scoala cea mai apropiata de casa unde acestia locuiesc, pe baza parametrilor stabiliti 
pentru utilizarea serviciului.  
Pentru a beneficia de facilitati privind taxa, termenele de depunere a cererii (cu DSU atasata) sunt 
obligatoriu, urmatoarele 
- De la 01 martie la 31 iulie 2019, pentru serviciile de catering scolar 

- Pana la 30 septembrie 2019, pentru serviciile de transport scolar 

Invitam parinitii interesati sa inceapa din timp procedura de obtinere a certificarii ISEE de la INPS, 
inclusiv prin intermediul CAF, tinand cont de termenul necesar institutiei de eliberare a documentului, 
de cel putin 10 zile lucratoare. 

In cazul in care nu se prezinta documentele care dovedesc situatia salariale, va fi aplicata tarifa maxima. 

 

 

Modalitătile integrării copilului in scoala 

 
 

Intrarea în Grădinita, reprezintă pentru copil un moment deosebit de delicat, deoarece pentru multi copii este 
prima separare de familie si prima întânire cu o colectivitate mai largă. 

Școala primeste orice copil, organizand spații adecvate, perioade de primire și ambientare a copilului prin 
organizarea întâlnirilor colective si individuale  cu  părinții,  programată  înainte  de  inceperea  activitatii  
gradinitei/școlii, si prevede timpul de permanenta petrecut în gradinita, treptat și personalizat. 

Pentru copii noi înscrisi este prevazuta o intrare esalonata si personalizata, care va fi efectuata continuu in 
arcul de timp al primei saptamani de deschidere a gradinitei. In conformitate cu ritmurile și exigentele fiecarui 
copil, perioada de acomodare va trebui sa fie incheiata pentru toti copii pana la sfarsitul luni septembrie. 

 

 
Copii cu dizabilitati/handicap 

 

Administrația din Roma Capitale se angajează să asigure participarea la viața  școalară  normală  a  tuturor 
copiilor, indipendent de condițiile personale si sociale, valorizand drepturile fiecaruia conform principiilor 
constituționale. 

Gradinita primeste, prin urmare, ca fiind o prioritate, copii cu dizabilitati si favorizează, colaborâd cu familiile, 
pentru cresterea personală si parteciparea socială, conditie esentiala a bunăstării individuale, a sănătătii si a 
unei functionări eficiente uman.



 
 

In acest scop activeaza o educatie inclusiva care permite copiilor sa ajungă, respectând posibilitatile 
fiecaruia, niveluri superioare de instruire, sociale, de identitate si autonomie si de a elabora un proiect de 
viata coerent, impartasit cu parintii. 

Pentru facilitarea integrarii copiilor purtatori de handicap in procesul didactic, se prevede un model 
pedagogic interactiv orientat spre bunăstarea și creșterea atat individuală, cat și colectivă. 

 

 
 

Acces cu prioritate 
 
Pentru  un acces cu prioritate , se specifica ca cererea trebuie sa fie insotita de un raport medical sau 
certificat provizoriu al comisiei de medicina legala (Legea 104/92) sau certificare emisa de  structura sanitara 

publica (ASL sau Spital). 
Aceste documente se anexeaza  cererii de inscriere si se va prezenta pana la data de  6 februarie 
2019.  
 
 
Alocarea personalului  pentru integrarea scolara 
 

Conform legislatiei în vigoare, in vederea alocarii personalului pentru integrarea scolara, familiile vor trebui 
sa prezinte pe langă cererea de înscriere si certificatul medical valabil: 

 verbal de evaluare al comisiei medicale legale de la ASL L.104/92; recunoasterea legii L.104/92 
stabileste un termen de validitate al dizabilitatii, data in care trebuie reinoita; 

 certificatul de integrare scolara eliberat de serviciul TSMREE de la ASL unde are resedinta copilul. 
In certificat va treui sa rezulte diagnosticul clinic si stabileste  mijloacele profesionale  necesare 
(profesor  de  sprijin, Asistent Educațional cultural, Asistent educational specialist), si specificati 
timpii de actualizare a certificatului; 

 Diagnostic funcțional elaborat de serviciul TSMREE da la ASL sau de centrul de reabilitare 
recunoscut de Sistemul de sănătate regional, de la centrul de specialitate al spitalelor, al 
universitatilor, de la institutele de cercetare științifică și de îngrijire (IRCCS), unde copilul se afla  in 
tratament de reabilitare; 

 Cererea pentru personal de integrare, subscrisa de parinti 

 
 
 

In cazul in care in scoala aleasa sunt copii cu dizabiliatte/handicap speciala  si nu se poate garanta o 
esperienta educativa eficienta la toti copii, birourile primariei vor aproba impreuna cu familiile alegerea unei 
scoli alternative fata de optiunea formulata initial, tinand cont de distributia efectiva a cererilor de acces in 
teritoriul municipiului. 

 
 
 

Clasamentul si listele de asteptare  

 

Clasamentul 

 

In baza cererilor de înscriere primite, Municipiile vor atribui un punctaj general pentru fiecare copil, conform 
tabelei cu criterii si punctaj cuprinsa în anexa de mai jos in acest Aviz Public. 

 In baza acestui punctaj si a programului ales, a preferintelor si locurilor disponibile, Departamentele 
Municipiilor, vor elabora listele provizorii pentru fiecare școală, cu indicarea admiterilor și publicarea listelor 
de așteptare. Aceste liste vor fi publicate atat în școlile solicitate, cat și in birourile de competenta a Municipiilor, 
fiind disponibile  on-line, pina la  5 martie 2019. 



 

În cazul în care familia va depista greseli de evaluare, va prezenta un recurs catre Directorul de la Direcția 

socio - educaționala al municipiului în termen de 10 zile de la data publicării listei. 

Directorul de la Direcția socio - educaționale al municipiului va da un raspuns în următoarele 10 zile 

succesive. Posibilele erori sau omisiuni de către solicitant nu pot fi rectificate in recurs. 

Clasamentul definitiv aprobat de către Director de Direcția socio - educaționala, după examinarea 
recursurilor, vor fi publicate on-line si în sediile menționate mai sus până la 5  aprilie 2019. 

Familiile copiilor care au prezentat cererea de înscriere trebuie sa: 

 verifice in timp util  pozitia în listele finale 
 acceptarea locului oferit, în caz ce admitere, se va efectua exclusiv în mod on-line până la data de 

26 aprilie 2019, în caz contrar, decade de pe lista. 

 

Pentru copiii gemeni se atribuie un punctaj specific. În cazul în care punctajul permite inscrierea doar a unuia 
dintre gemeni, familiei i se ofera posibilitatea nefrecventarii gradinitei de catre copilul admis cu pastrarea 
dreptului dobândit si așteptarii locurilor vacante pentru admiterea fratelui geaman. 

 

 
În cazul de egalitate a punctajului, se acordă prioritatea inscrierii primului copil născut, în caz de o ulterioara 
egalitate, se ia în considerare data depunerii cererii, iar in final se procedează cu selectarea aleatoare.  

 
 

 

Listele de așteptare 

 
 

Copiii, care n-au fost admisi, sunt trecuti pe listele de așteptare a școlii solicitate în baza punctajului obținut, 
ținând  cont de specificarea preferentei privitor la sectia cu programul antemeridian sau sectia cu programul 
lung. Înainte de începerea anului școlar și până la definirea listelor oficiale din toate școlile Municipiului, vor fi 
prezentate locurile disponibile. Au prioritate copiii inscrisi în listele de așteptare ce aparțin aceleeași școli sau 
a celor din împrejurimi. În școlile fără liste de așteptare, Municipiul va propune locuri disponibile copiilor, care 
sint pe lista de asteptare a școlilor limitrofe, tinind cont de programul de activitate ales de catre familie. Se va 
proceda cu unificarea listelor de asteptare din toate școlile pentru a oferi acces la locurile disponibile, 
exclusiv în funcție de punctajul obtinut de copil în lista oficiala. Copiii purtatori de handicap si cei semnalati 
de către serviciile sociale competente pot fi admisi la frecvența cu prioritate în orice moment al anului școlar, 
tinând cont de disponibilitatea de locuri.  

 
Birourile din Roma Capitale își rezervă dreptul de orice acțiune in ceea ce priveste facilitarea accesului pentru 
locurile disponibile.  

Admiterile suplimentare vor fi efectuate până la termenul limită: 31 ianuarie 2020. 

Locul oferit printr-o instiintare de catre Municipiu va fi acceptat în mod formal în termen de 2 zile de 
la data instiintarii, cu prezentarea Declarației pe venit (DSU) in vederea calcularii ratei serviciului 
alimentar si care se va efectuata în termen de 15 zile succesive acceptarii locului. Neprezentarea 
documentației necesare în termenul prevăzut, implică aplicarea tarifului maxim. 



 
 

Renunțarea frecventarii – absențe si decadere 
 
 

 
Este considerat motiv de revocare nepresentarea unei declaratii oficiale de acceptare a locului destinat 
copilului, efectuarea careia e necesara on-line pina la 26 aprilie 2019. 

 

 
Se consideră, de asemenea, motiv de revocare, nerespectarea obligațiilor stabilite prin legea 119 din 31 iulie 
2017 privind profilaxia prin vaccinare. 

 

 
Copilul, care timp de 10 zile de la deschiderea gradinitei nu a frecventat, fara justificarea oficiala ale 
absențelor, va fi considerata renuntarea  frecventei si in consecinta va pierde locului acordat. 

 

 
Se vor considera, deasemenea, exclusi acei copii care au fost admisi in decursul anului si care nu au 
frecventat gradinita timp de 10 zile consecutive de la data de admitere stabilita de către Municipiu fara 
justificare oficiala pentru aceste absențe 
 
Nu mai este necesară prezentarea unui certificat medical in cazul absențelor de peste 5 zile, a copilului, 
(L.R. 22/10/2018, n.7 – art.68 disposizie pentru simplificarea certificatelor medicale in in cadrul scolii, 
alineatul 2) 
Certificatul medical se va cere, doar in cazul in care este necesară luarea unor măsuri de preventie la nivel 
internațional și național, obligatorii, in ceea ce privește sănătatea publica(.alineatul 1, lit. A)). 
Cu toate acestea, familia este obligată sa furnizeze informații  scrise, prin fax, e-mail, pec, sau de mâna, 
conform DRP 445/2000, referitor la durata estimată și motivația absentei de la grădinița. 
 
Absenta, pe o perioada mai lunga de 30 de zile consecutive, nejustificata de informări, conduce, automat, la 
pierderea locului. 
Se specifica faptul ca reconfirmarea de la un ciclu școlar la altul este automata, pentru toți cei înscriși, care 
au vârsta necesară sa participe la acest serviciu. Persoanele care nu intenționează sa reconfirme locul 
copilului la grădinița, pot renunța la acest serviciu și prin intermediul serviciului on-line. 
Familiile cu copii cu dizabilități vor depune, anual, o cerere de sprijin, la Municipiu; acestia nu beneficiază de 
innoire automata. 
Elevii a căror vârsta nu corespunde ciclului școlar in care sunt înscriși sunt excluși de la reconfirmarea 
automata. In acest caz se va depune, la Municipiu, cererea și documentele necesare continuitatii. 

 
 

Nota cu privire la completarea cererii 

 
 

Se va acorda o atenție deosebită la  completarea  cererii,  indicând  toate  datele  necesare  și  toata  

documentatia utila atribuirii punctajului. 

 cererea de inscriere va fi considerată neadmisa in caz de informații și date necesare incomplete; 

 sunt admise modificari, prezentarea carora e necesara în termenul maxim de depunere a cererilor 
(6 februarie 2019); Birourile municipale competente, in lista anexata, sunt disponibile in baza 
orariului de deschidere cu publicul asa cum este indicat în paginile lor web pentru a furniza orice 
clarificare cu privire la prezentarea cererii, precum și pentru a asigura sprijinul necesar pentru 
depunerea on-line a acestora; 

 este recomandat celor care completeaza cererea bifarea casutelor de selectare - flag - toate 
domeniile de interes pentru recunoașterea punctajului; eroarea sau omiterea informatiilor nu poate fi 
recorectata în caz de recurs. 

 câmpurile marcate cu caracterul * sunt obligatorii 

 Municipiul are dreptul de a solicita orice documentație doveditoare privitor declarațiilor făcute în 
conformitate cu normele in vigoare. 



 Se presupune ca cererea/solicitarea sa fie completată cu acordul ambilor părinți, in conformitate cu 
dispozițiile Codului Civil Italian, ART.316, 337ter și 337quater 

 Se informeaza ca datele elevilor inscriși, vor fi transmise la Regiunea Lazio, conform legi 119/2017, 
privind Registrul Vaccinarilor. 

 De asemenea, utilizatorul va fi informat ca, in conformitate cu Regulamentul General privind 
Protecția Datelor (RPDG)-(EU) 20161679, ART. 13 și 14, datele personale se vor furniza, conform 
dispozițiilor in vigoare, și prelucra strict in scopurile instituționale prevăzute de lege și vor fi utilizate 
exclusiv in acest scop.  

 Utilizatorii sunt sfătuiți sa depună din timp cererea de înscriere on-line, pentru o corecta completare 
a acesteia 
 
 
 

Pentru mai multe informatii 

 
 

Informații mai detaliate puteti gasi în P.O.F. (Planul ofertei educative) care poate fi solicitat la școală. În plus, 
atit Regulamentul gradinitelor municipale de copii, cat și "Planul de integrare a copiilor purtatori de handicap, 
care frecventează școlile si grădinitele de copii", sunt disponibile pentru a fi consultate de catre familii la 
fiecare școală si in portalul institutional al Roma Capitale   www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-
educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page 

 pentru informații si asistenza referitoare la procedura de identificare pe portalul Roma Capitale, vă 
rugăm contactați la numarul 060606; 

 pentru orice problemă  legata  de  aspectele  tehnice  referitoare  la  completarea  formularului  on-line,  
contactati  biroul URP al municipiului la numerele precizate mai jos 

 Punctele Roma Usoara primesc cu programare. In momentul programarii trebuie specificat motivul  

 pentru mai multe informații, contactați biroul de relații cu publicul al Departamentului “Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia”, la următorul număr de telefon: 
06/671 070 353 sau la Birourile Gradinitei/URP la numerele de telefon precizate mai jos: 

 
 
 

http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page


 

 

 

LISTA CONTACTELOR 
UTILE MUNICIPALE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Municipiul Adresa 
Telefon biroul gradinitei 

Municipale 
Telefon Urp Municipal 

1 

Via Luigi 
Petroselli, 50/ 

Circonvallazione 
Trionfale, 19 

 

06/69601674-626-618 
06/69617622 

0669601332 - 0669601333 

2 
Via Tripoli, 136 

 
06/69602609-662 

 
0669603335 - 0669603334 – 

0669603333 

3 
Via Umberto 
Fracchia, 45 

 
06/69604616-651-610 0669604333 - 0669604980 

4 
Via del Frantoio, 

46 
06/40814420 
06/40816486 

0669605333 - 0669605338 - 
0669605339 – 064112808 

5 
Viale Palmiro 
Togliatti, 983 

 
06/69607611 0669606334 

6 
Viale Duilio 

Cambellotti, 11 
 

06/69608663/614 0669608405 

7 

Via Tommaso 
Fiortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 

11 

06/69609620-621-622 
06/69610610-611-612 

0669610333 - 0669610332 

8 
Via Benedetto 

Croce, 50 
 

06/69611615-618-342-627 0669611331 

9 
Via Ignazio 

Silone, 2° ponte 
 

06/69612626/482/610/681 0669612395 

10 
Viale del Lido, 6 

 
06/69613689-602-590 066961333- 5622701 

11 
Via Lupatelli, 7 

 
06/69615608 0669615332 - 0669615333 

12 Via Fabiola, 14 06/69616644-610-615 0669616491 

13 
Via Aurelia, 475 

 
06/69618613-681 0669618313-314-333 

14 

Piazza Santa 
Maria della Pietà, 

5 
 

06/69619402-408-625 0669619610 

15 
Via Flaminia, 872 

 
06/69620602-620 0669620844 



 
 
 
 

 
LISTA PUNCTELOR ROMA USOARA MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 

Municipiu Adresa Programul de lucru Telefon 

II 
Via Dire Daua 11 mar. - joi 9:00 - 12:00 / 14:00 - 

16.00 

Tel. 0669602333 – 334 

Via Goito 35 Tel. 0669603333 

III Via Fracchia 45 lun. - mie. - vin. 8:30 - 12:30 Tel.  0669604980 

IV Via Tiburtina 1163 
lun. - mie. - vin. 10:00 - 12:00                                        

mar. - joi 14:00 - 17:00 
Tel. 0669605333 / 338 / 339 

V 
Via Prenestina 510 

mar. - mer. 10:00 - 12:00                                                      
joi 14:00 - 16:00 

Tel. 0669607332 / 3 

Via Torre Annunziata 1 lun. - mar.-  vin. 10:00 - 12:00 Tel. 0669606455 

VI Viale Duilio Cambellotti 11 de lun. pâna vin. 9:00 - 12:30 Tel. 0669608612 

VII 
Via Tommaso Fiortifiocca 

71 

lun. - mie. 9:00 - 12:00                                                                     
mar. 14:30 - 16:30                                                        

joi 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 
Tel. 0669610465 

VIII Via Benedetto Croce 50 
lun. 8:30-12:30                                                                     

mar. 8:30-10:30 / 14:30-16:30                                                        
joi  8:30-10:30 / 14:30-16:30 

Tel. 0669611331 

IX 
Viale Ignazio Silone, primo 

ponte 
lun. 8:30 - 10:30 / 14:30 - 16:30                                                 

mer. 10:30 - 12:30 
Tel. 0669612370 

X viale del Lido 6 
lun. - mie. - vin. 9:00 - 12:30                                             

mar. 9:00 - 12:30 / 14:30 - 17:00                                             
joi 9:00 -  17:00 

Tel. 0669613657 – 
0669613634 

XI 
Via Camillo Montalcini 1                                     

(Villa Bonelli) 

lun. - mie. 9:00 - 12:00 
mar. 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

joi 14:00 - 16:00 
Tel. 0669615333 

XII Via Fabiola 14 
mar. 12:00 - 16:00                                                                     

joi 8:30 - 16:30 
Tel. 0669616200 

XIII Via Aurelia 470 
lun. – joi  9:30 - 13:30   

mar. 13:30 -17:30 
Tel. 0669618438 / 313 / 333 

/ 334 

XIV 
Piazza S. Maria della Pietà 

5 
pad. 29 

lun. - mie. 10:00 - 12:00                                             
mar. - joi 10:00 - 12.00 si 14:00 - 

16:00 
Tel. 0669619333 / 334 

XV Via Flaminia 872 
lun. 9:00 - 13:00                                                                    

mie.  8:30 - 12:30                                                                
vin. 9:00 - 13:00 

Tel. 0669620334 / 362 

 
 


