
 
 

 

INSCRIERE LA GRADINIŢA MUNICIPALA DE COPII   

Anul școlar 2018/2019 
Cerințe/ condiții de înscriere 

determinarea managerială n.116 de 12 ianuarie 2018 

Vârsta  
 
Pot fi înscriși copiii, care la data de 31 decembrie 2018 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 119 din 31 iulie 2017. 

  

De asemenea, e prevazută  înscrierea copiilor, care vor împlini vârsta de trei ani până la 31 ianuarie 2019.  În acest caz, 

admiterea se efectua în baza completării listei municipale de înscriere a copiilor care au împlinit 3 ani până la 31 

decembrie 2018 precum și completarii  listei de copii referitoare cererilor depuse după termenul limită (6 februarie 

2018), care vor împlini 3 ani până la 31 decembrie 2018.  

 

La cererea familiilor, pot fi înscriși la Grădinița Municipală, de asemenea, copiii care împlinesc vârsta de trei ani până 

la 30 aprilie 2019, cei mascuti in lunile februarie, martie, aprilie 2016 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 dispusă, respectând urmatoarele condiții:  

 disponibilitatea de locuri;  

 verificarea completării listelor de înscriere a copiilor, care au prezentat cererea după termenul limită, 

precum si listelor de înscriere a copiilor, care vor împlini 3 ani până la 31 ianuarie 2019;  

 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; 

 evaluarea pedagogică și didactică de catre cadrele didactice, în termeni de timp și modalitatea de 

primire. 

 

Reședința   
 
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 întreţinǎtor 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 reședinței din altă localitate.   

 

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 2018, Consiliul de Administraţie al Grădiniţei 



Municipală 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, de asemenea, conform acordurilor, o bună  integrare a copiilor de alte naționalități, diverse de cea 

italiana. 
 
 

Cererea de înscriere 

 
Cand si cum poate fi prezentata cererea  
 
Cererea de înscriere trebuie completat si prezentata  exclusiv on-line, de la 16 ianuarie până la 16 februarie 2018, 

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). 

Pentru  efectuarea inscrierii on-line, va fi necesara înregistrarea pe site-ul Roma Capitale,  www.comune.roma.it   

Cine este înregistrat pe site-ul Roma Capitale, poate accesa direct la completarea cereri de înscriere online la secțiunea 

rizervata cu inserand  Codului Fiscal și Parola.  

Daca niciunul di parinți nu sunt înregistrati, este suficient identificarea a unui singur parinte la urmatorul link: 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page 

sectiunea de pe partea stanga a pagini “Servizi on-line” poi “Identificazione al portale” 

Este racomandabil înscrierea in timp deoarece identificarea se concluzioneaza cu un email de confirmare, in termen de 

3/7 zile lucratoare de la expedierea documentelor. 

Cei cu reședința în teritoriul  Romei Capitale pot începe procedura de identificare la birourile Primariei; cine alege 

aceasta procedura nu trebuie sa inceapa procedura de identificare online.  

 

Cererile ajunse per prime 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 paritate suplimentare, sistemul informativ va proceda la casual extractie 

 

Fiecare Primarie publica cu un aviz, lista locurilor disponibile pentru înscriere în fiecare gradinita. Aceasta lista poatefi 

susceptibila modificarii ce vor fi divulgate tuturor  utilizatorilor împreuna cu oricare alta informatie utila. 

  
  
Alegerea școlii 

 
În formularul de cerere, familia trebuie să specifice școala unde doreste a face 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, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia – Lista gradinitelor 

municipale de copii.   

 

Este acceptata doar o unica cerere de  înscriere cu indicarea unei singure scoli, alegând doar o singura  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 câ t mai aproape de reședința pentru asigurarea integrarii 

socio-culturală al copilului. 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page
http://www.comune.roma.it/


 

In acest scop Primariile au impartit teritoriul/zona in asa fel incat fiecare scoala sa aparține 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, in acest scop se vor atribui 5 puncte. 

 

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 in Aviz public la Primăria competente. 

 
 

Programul de lucru 

 
Programul de școală, în cazul în care sunt active ambele secții este următorul: 

 

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

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

 

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

 

Pentru anul urmator 2019/2020, parinti care doresc sa schimbarea orarului, va 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 program 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 stabilește 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 proprio grup- clasa se va realiza si activitati specifice de laborator, de grup si clase. 

 

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.  

Deasemenea, este prevazuta plata unei sume, în cazul în care copilul beneficiaza de  serviciile de furnizare a hranei și 

/sau de transportul școlar in cazul in care este necesar. 

Aceasta suma se datoreaza indipendent de la efectiva frecventa al copilului. 

Perioada de integrare al copilului este parte integranta a serviciului, prin urmare nu sunt prevazute reduceri  de la cota 

contributiei. 

Utilizarea transportului scolar este permisa doar pentru scoala care este  mai aproape de resedinta. 

Pentru a obtine cota contributiei facilitata, cei care beneficiaza de serviciile de furnizare a hranei si de transport scolar, 

va trebui sa prezinte pana la 30 septembrie 2018, declaratia “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (DSU), necesara pentru a 

quantifica cota. 

Se roaga parinti interesati sa inceapa procedura pentru a obtine atestaul ISEE de la INPS sau de la CAF, avand in vedere 

timpii necesari al institutului pentru eliberarea documentului, care este 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 în cresterea  sa, 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 și individuale cu părinții, programată înainte de inceperea activitatii gradinitei/școlii, și care 

prevede, de asemenea, timpul de permanenta  petrecut în gradinita, treptat și personalizat. 

Pentru copii noi  înscrisi e prevazuta o inserire eslonata si personalizata, care va fi efectuata continuu in arcul de timp de 

la prima saptamana de deschidere a gradinitei. In conformitate cu ritmurile și exigentele fiecarui copil ,perioada de 

acomodare va trebui sa fie concluza pentru toti copii pana la sfarsitul luni septembrie. 

 

Copii cu disabilitati 

 

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, condite fundamentală si constitutivă a bunăstării individuale, a sănătătii si a 

unei functionări eficiente umane. 

In acest scop activa o educatie inclusiva care permite copiilor sa ajungă, rispectând posibilitatile fiecaruia, niveluri 

superioare de instruire, sociale, de identitate si autonomia si de a contura un proiect de viata coerent, impartasit cu 

parintii. 

Pentru facilitarea integrarii copiilor purtatori de handicap in procesul didactic, se prevede un model pedagogic interactiv 

si organizațional orientat spre bunăstarea și creșterea atat individuală, cat și colectivă.  

  



Conform legislatiei în vigoare, pentru integrarea scolastică familia va 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 L104 stabileste un 

termin de validitate de la dizabilitatea data in care trebuie reinoita; 

 certificatul de integrare scolastica eliberata se serviciu TSMREE de la ASL unde are resedinta copilul. In 

certificat va treui sa rezulte diagnosticul clinic si indicat resursele 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 d centrul de reabilitare  recunoscut de 

Sistemul de sănătate regional, de la centrul de specialitate al spitalelor, universitate, de la institutele de 

cercetare științifică și de îngrijire(IRCCS), unde copilul se afla tratament de reabilitare; 

 Cererea pentru profesor de sprijin, subscrisa de parinti 

 

Aceste certificate vor trebui  fi anexate cererii de înscriere si prezentate pana la data de 6 februarie 2018. 

In cazul in care Strucura sanitara publica are dificultatea de a elibera aceste certificate, e permis prezentarea acestora 

pana la data de 28 februarie 2018, al biroului protocol de la Primăria de competență.  

In cazul in care in scoala aleasa are loc o prezență de copii cu necesitati educative speciali ca nu se poate garanti o 

esperienta educativa  eficienta la toti copii, birourile primariei va aproba impreuna cu familiile alegerea unei scoli 

alternativă fata de optiunea formulata initial, tinand cont de distributia efectiva a cererilor de acces in teritoriul primarei. 

 

Lista finală si Listele de asteptare 
 

Lista finală 

 

In baza cererilor de înscriere primite, Primariile vor atribui un punctaj general pentru fiecare copil, conform tabelei cu 

criterii si punctaj cuprinse în anexa de mai jos in acest Aviz Public. 

 In baza acestui punctaj si a programului ales, a preferintelor si locurilor disponibile, Departamentele Primariilor, vor fi 

elaborate 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 Primariilor, fiind consultabile on-line, pina la 

5 martie 2018.   

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

educaționale 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.   

Eventuale erori  sau au a unei omisiuni de către solicitant nu pot fi rectifica in recurs.  

Listele finale/definitive aprobate de către Director de la Direcția socio - educaționale, după examinarea  recursurilor, 

vor fi publicate on-line si în sediile menționate mai sus până la  5 aprilie2018.  

Familiile copiilor care au prezentat cererea de înscriere trebuie sa: 

 verificarea in timp util a pozitiei sale în listele finale  

 acceptarea locului oferit, în caz ce admitere, se va efectua  exclusiv în mod on-line până la  data de 26 

aprilie2018, 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 inscierii  primului copil născut, în caz de o ulterioara egalitate, 

se ia în considerare data depunerii cererii, iar in final se procedează cu tragerea la sorti. 



 

 

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 a Primăriei, vor fi prezentate 

locurile disponibile la inscrierea carora vor avea prioritate copiii inscrisi în listele de așteptare ce aparțin aceleeași școli 

sau a celor din împrejurimi. 

În școlile fără liste de așteptare, Primaria va propune locuri disponibile copiilor, care sint pe lista de asteptare a școlilor 

limitrofe, tinind cont de programul de activitate ales de catre familie.   

Primariile vor 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. Vor fi inclusi în această categorie la 

fel si copiii semnalati de către serviciile sociale in urma prezentarii documentației.    

 

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

disponibile, in scopul asigurarii celei mai eficiente solutionari – cerere si oferta. 

Admiterile suplimentare vor fi efectuate până la termenul limită: 31 ianuarie 2019.   

Locul oferit printr-o instiintare de catre Primărie 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 ce tine de masa scolara si care se 

va efectuata în termen de 15 zile succesive acceptarii locului. Neprezentarea documentației necesare în termenul 

prevăzut, implică aplicarea tariful maxim. 

  

Renunțarea frecventarii – absențe si  decadere 

 
E considerat motiv de decadenta nepresentarea unei declaratii formale de acceptare a locului destinat copilului, 

efectuarea careia e necesara on-line pina la 26 aprilie 2018. 

 

Se consideră, de asemenea, motiv de decadere, nerespectarea obligațiilor stabilite prin legea 119 din 31 iulie 2017 

privind prevenirea vaccinării. 

  

Copilul, care timp de 10 zile de la deschiderea gradinitei nu a frecventat și nici nu a furnizat nici un fel de justificări 

formale pentru absențe, va fi considerat, ca a renuntat la frecventarea gradinitei si in consecinta va pierde locului 

acordat.   

 

Se vor considera, deasemenea, exclusi acei copii care au fost admisi in decursul anului si care nau frecventat gradinita 

timp de 10 zile consecutive de la data de admitere stabilita de către Primărie si nici nu au fost furnizate justificări 

formale  pentru aceste absențe   

 

In cazul, in care absențele unui copil depasesc cinci zile consecutive pe parcursul anului, se va solicita prezentarea 

certificatului medical pentru  readmiterea frecvenței. Absențele nejustificate, care depasesc  30 de zile consecutive, 

comporta la pierderea locului.  



 

Nota cu privire la completarea cererii 

 

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

februarie2018);  Birourile municipale competente,in lista anexata, sunt disponibili in baza ail orariul de 

deschidere cu publicul asa cum este indicat  în paginile lor web pentru a furniza orice clarificări cu privire la 

prezentarea cererii, precum și pentru a asigura sprijinul necesar pentru depunerea on-line a acestora; 

 este recomandat celor care completeaza cererea necesitatea de a marca cu un marcaj de selectare - flag - toate 

domeniile de interes pentru recunoașterea punctajului drept; erori sau omisiuni care nu pot fi remediate în 

cadrul unui recurs 

 Câmpurile marcate cu caracterul * sunt obligatorii 

 Primaria are dreptul de a solicita orice documentație doveditoare privitor declarațiilor făcute  în conformitate 

cu normele in vigoare.    

 

  

Pentru mai multe informatii 

 

Informații mai detaliate puteti gasi în POF (Planul formativ) 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 sau pe site-ul 

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

 pentru orice informație 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, contactați 

help-desk Mesis la următorul număr de telefon: 06/671070239/70240;  

 pentru mai multe informații, contactați biroul de relații publice 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 Grădinitelor la numerele de telefon enumerate mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune/


 

LISTA GRADINITELOR 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Municipiu Adresa Numărul de telefon 

1  Via Luigi Petroselli, 50/  

Circonvallazione Trionfale, 19 

 

06/69601674-626-618 

06/69617622 

2  Via Tripoli, 136  

 

06/69602609-663-662 

 

3  Via Umberto Fracchia, 45 

 

06/69604616-651-602 

4  Via Tiburtina, 1163 

Via del Frantoio, 46 

06/4065033 

06/40814420 

5  Viale Palmiro Togliatti, 983 

 

06/69607611-236-474 

6  Viale Duilio Cambellotti, 11 

 

06/69608663 

7  Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11 

06/69609625-620-621 

06/69610610-611 

8  Via Benedetto Croce, 50 

 

06/69611615-618-619 

9  Via Ignazio Silone, 2° ponte 

 

06/69612681-482 

10  Viale del Lido, 6 

 

06/69613580-687-591 

11  Via Lupatelli, 7 

 

06/69615656-614 

12  Via Fabiola, 14 

 

06/69616644-610 

13  Via Aurelia, 470 

 

06/69618613 

14  Piazza Santa Maria della Pietà, 5 

 

06/69619402-408 

15  Via Flaminia, 872 

 

06/69620623-818 


