
 
 
 
 

 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 

ANUNȚ PUBLIC 
ÎNSCRIERI LA GRĂDINIȚELE DIN ROMA CAPITALE 

Anul Educativ 2018-2019  
Înscrierile la gradinițe se vor efectua din12 Aprilie pâna la 8 Mai 2018 

 
Condiții pentru înscriere 

 
Pot fi înscriși la gradiniță pentru anul educativ 2018/2019 copiii născuți intre 1 Ianuarie 2015 și cei care vor 
fi născuți până la 31 Mai 2018,in regula cu vaccinarile obligatorii stabilite prin intermediul Legii nr. 119 din 
31 Iulie 2017.  
Grădinițele din capitală primesc copiii rezidenți pe teritoriul Romei,ce aparțin nucleelor familiare cu cel 
puțin un părinte,o/un tutor/tutoare,împuternicit/împuternicită rezident pe teritoriul Roma Capitale 

 
Pot să facă cerere și familiile fără rezidență pe teritoriul Roma Capitale in momentul înscrierii cu condiția de 
a autocertifica (declarație pe propria răspundere) faptul că este in curs schimbul de rezidență pe teritoriul 
Roma Capitale. 

 
Pot fi înscriși toți copiii care sunt prezenți temporar pe teritoriul Roma Capitale,chiar și fără rezidență,în 
conformitate cu dispozițiile naționale și internaționale. 
 
Indicații pentru înscriere 

 
Cererea de înscriere trebuie să fie făcută de:părinți,tutor/tutoare,împuternicit/împuternicită,în mod exclusiv 
on-line în perioada 12 Aprilie-8 Mai 2018 prin accesarea portalului Roma Capitale (www.comune.roma.it) 
urmând parcursul: 
 
Servizi On-line-Servizi educativi e scolastici-Iscrizioni Nidi Capitolini –Domanda Nido on-line. 

 
Pentrua a efectua inscrierile on-line este necesar ca unul dintre părinți să se identifice pe portalul Roma 
Capitale urmărind link-ul: 
 
http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page 
 
Primele cereri de înscriere ajunse la destinație nu au drept de prioritate in lista de acces la structură. 
 
Este recomandabil să se procedeze în timp,ținând cont că identificarea se încheie cu notificarea mail-ului 
 
”Conferma di identificazione”,in decurs de 3/7 zile de la trimiterea documentației corecte. 

 
Cine este deja identificat la Portal,poate avea acces direct la completarea cererii on-line,efectuând accesul la 
area rezervată cu Codice Fiscale e Password. 

 
Cine are deja noua identitate digitală ”universală” a sistemului SPID(Sistemul Public de Identitate Digitală) 
nu trebuie să efectueze identificarea. 

 
Rezidenții pe teritoriul Roma Capitale care nu au efectuat niciodată identificarea pe situl nominat și care au 
dificultate a începe procedura,pot apela la serviciile demografice ale Municipiilor. 
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În eventualitatea acceptarii succesive a locului,în caz de colocare în listă,se va efectua cu aceeași 
modalitate on-line. 
 

 

Cum se face înscrierea 
 

Așa cum a stabilit Giunta Capitolina,cu deliberarea n. 46 din 16/03/2018 și n.49 din 30/03/2017, în cererea 
de înscriere poate fi indicat un singur Municipiu ce poate fi ales intre: 
 

 

1. Municipiul de rezidență a nucleului familiar (care poate fi compus din ambii părinți,un singur părinte 
o/un împuternicit/împuternicită); 

 
2. Municipiul în care cel puțin unul din părinți lucrează; 

 
3. Municipiul în care au rezidență bunicii și bunicile; 

 
4. Municipiul în care are rezidență părintele cu care minorul locuiește; 

 
5. Oricare alt Municipiu din Roma Capitale;. 

 

Alegerea uneia din primele două opțiuni garantează un punctaj major in lista de acces la serviciul 
pentru minori.(vezi tabelul care se găsește la sfârșitul acestui Anunț Public care prezintă criteriile și 
punctajele pentru lista de acces la grădinițe) 

 

În cazul în care familia urmează să schimbe rezidența în interiorul teritoriului Roma Capitale,este permis a 
se indica în cerere,Municipiul in care familia intenționează să se transfere,specificand noua adresa de 
reyidenta si adăugând o declarație de autocertificare a transferului in curs.(D.P.R.n.445/2000 în ordine de 
acte și fapte privind transferul). 
 

În afară de grădinițele gestionate in mod direct de Roma Capitale,se poate face cerere de înscriere la: 
 

-grădinițele capitalei încredințate în concesiune privaților(doar în unele Municipii) 
 

-grădinițe finanțate prin proiecte (se găsesc doar în unele Municipii) 

 

Doar în cazul,în care,nu ar fi disponibilitate de locuri in grădinițele mai sus menționate,va fi posibilă 
solicitarea de înscriere chiar până la un maxim de 3 (trei)gradinițe convenționate. 

 

Aceste structuri asigură aceleași standarde de calitate,asigurate de gradinițele capitalei,gestionate in mod 
direct(cu personal comunal) și sumele contributive plătite de către familii sunt aceleași cu cele prevăzute 
pentru grădinițele gestionate în mod direct. 

 

În cererea de înscriere pot fi indicate,în ordine descrescătoare de preferință,maxim 6 grădinițe ale 
capitalei,gestionate in mod direct și/sau convenționate care sunt specificate în anunț (ținând cont de 
programul de funcționare ale gradinițelor). 

 

Tinand cont de eventualitatea in care,in anumite Municipii,pot ramane locuri neocupate,este data 
posibilitatea de a specifica in cerere a saptea optiune de alegere,indicand o gradinita localizata intr-un alt 
Municipiu.Aceasta oportunitate este realizabila doar in cazul in care clientul(utilizatorul serviciului) nu a fost 
situat in mod util in Municipiul ales si in structura aleasa ca a saptea optiune,mai sunt locuri disponibile. 

 

Primele 3(trei) gradinițe alese,vor fi în mod obligatoriu cele gestionate în mod direct,iar celelalte 3(trei) 
grădinițe pot fi alese chiar și dintre cele convenționate cu Roma Capitale. 

 

Obligația de-a alege cu prioritate dintre gradinițele gestionate în mod direct nu se aplica în următoarele 
cazuri: 
 

Fetița sau băiețelul pentru care se solicită inscrierea la grădiniță este in conditie de 
dizabilitate; Fetița sau băiețelul pentru care se solicită înscrierea la grădinița are unul din 

parinti dizabil/ă;  
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Fetița sau băiețelul pentru care se solicită înscrierea la grădiniță are un/o frate/soră deja inscris/ă și 
care frecventează in anul educativ 2017/2018 o grădiniță convenzionată;în acest caz va fi posibilă 
solicitarea înscrierii in mod prioritar pentru aceeași gradiniță convenționată frecventată de frate/soră.  
Fetița sau băiețelul pentru care se solicită înscrierea la grădiniță este rezident/ă la o distanță egală 
sau care nu depășește 300m de la o grădiniță convenționată,considerând cel mai redus parcurs 
piedonal de la imobilul unde este rezident/ă băiețelul/fetița,circumstanța va trebui să fie 
autocertificată în conformitate cu D.P.R. n.445/2000;autocertificarea trebuie să țină cont că 
”parcursul piedonal cel mai redus”înseamnă distanța de parcurs în situație de mers 
normal,excluzând obstacole naturale particolare (de ex.,parcursul piedonal poate să cuprindă si 
depașire de scări sau trepte,dar nu și trecerea peste un zid,chiar dacă nu este imposibil);parcursul 
piedonal considerat nu este obligatoriu să se desfașoare doar în locurile marcate atât timp cât 
circumstanța considerată nu reprezintă obstacole fizice când se traversează locuri 
nemarcate(ex:traversarea unei autostrăzi poate să reprezinte riscuri elevate,ca atare este considerat 
un obstacol);excepția nu se aplică în cazul în care există o gradiniță gestionată în mod direct 
(publică)situată la o distanță care nu depășește 300m de la rezidența fetiței/băiețelului. 

 

În plus,este posibilă alegerea opțiunii de a frecventa serviciul special(Sezione Ponte)al grădiniței sau în 
alternativă se poate alege Spazi Be.Bi.,în cazul în care una din aceste două tipuri de structuri se găsesc pe 
teritoriul Municipiului individuat. 

 

Sezione Ponte,este un serviciu special,care ajută transferul de la creșă la grădiniță si acceptă fetițe și băieți 
cu vârstă cuprinsă între 20 și 36 luni,născuți în perioada cuprinsă între 1 Ianuarie și 31 Decembrie 2016. 

 

Serviciul special Servizio Ponte,are același program calendaristic anual cu gradinița,în ceea ce privește 
deschiderea-începând cu 15 Septembrie-pentru întregul an școlar;de consecință,serviciul se încheie in 30 
Iunie și nu este deschis in luna Iulie. 

 

Spațiile Be.Bi.sunt structure la care au acces fetițe și băieți care au o vârstă cuprinsă între 18 și 36 de 
luni(născuți în perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2016 și 28 Februarie 2017,sau care au împlinit 18 luni în 
momentul acceptarii,dacă sunt contactați intr-un moment ulterior pentru a uzufrui de serviciu),în interiorul 
cărora este prevăzută o permanență zilnică de 5 ore în care nu este prevăzută nicio masă. 

 

În cazul în care,cererea de înscriere conține mai multe opțiuni în ambitul celor 3 tipuri de 
servicii(grădiniță,Spazio Be.Bi.și Sezione Ponte) va fi indicată ordinea de preferință în ambitul diverselor 
tipuri de servicii selecționate. 

 

În plus,poate fi prezentată cerere de înscriere la serviciile educative:grădiniță,micro-grădiniță,Spazio Be.Bi. și 
Sezione Ponte chiar și pentru fetițele și băiețeii care vor împlini 3 ani până la 30 Aprilie 2018 și pentru care 
au fost făcute cereri de înscriere pentru grădinițe. 

 

Birourile competente ale Direcției Socio-Educative din Municipii vor furniza toate informațiile utile relative 
structurilor de interes public. 
 

 

Admiterea la grădiniță 
 

Criterii de punctaj pentru formularea listelor 
 

Cererii de înscriere îi va fi atribuit un punctaj care ține cont de situația familiară a fetiței/băiețelului(vezi lista 
care se găsește in acest Anunț Public).  
În baza acestui punctaj,fiecare Municipiu stabilește o ordine a cererilor primite și întocmește o listă de acces 
la serviciu.  
Lista va fi unică la nivel municipal și subdiviză în vârste mici,medii,mari. 
 

Mici:în această categorie sunt înscriși fetițele și băiețeii născute/ți între 1/09/2017 și 31/05/2018. 

Medii:în această categorie sunt înscriși fetițele și băiețeii născute/ți între 1/11/2016 și 31/08/2017 

Mari: în această categorie sunt înscriși fetițele și băiețeii născute/ți între 1/01/2016 și 31/10/2016. 
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Listele specificate mai sus vor fi formulate în baza priorităților stabilite de Regulamentul Grădinițelor aprobat 
de Consiliul Comunal cu Decretul n.451/1996,și pe baza punctajelor specificate în acest Anunț Public. 
 

Se atrage atenția asupra necesității completării corecte și complete a cererii cu datele cerute.  
Persoana care va completa cererea va fi atentă a marca(bifa) în mod corect pentru a obține un punctaj 
adecvat.  
Erorile și omisiile făcute nu vor putea fi modificate în caz de recurs. 

 

În situațiile de punctaj egal,pentru întocmirea listei de acces la serviciu,are câștig de cauză cererea care 
conține Indicatorul Situatiei Economice Echivalente (ISEE) mai mic. 
 

În cazul parității de punctaj și de ISEE,va avea precedență copilul cu vârstă mai mare. 

 

Lista provizorie,determinată în maniera informatică,va fi publicată în Municipii și pe site-ul instituțional în data 
de 24 Mai 2018 si va fi disponibila pentru a fi consultata in municipiile de apartenenta a familiilor interesate. 

 

În cazul în care,părintele,tutoarea/tutorul,împuternicita/împuternicitul va gasi erori de valutație,va putea face 
recurs la Municipiul teritorial competent de grădinița pentru care a fost făcută cererea ,în 10 zile din data in 
care a fost publicată lista,adica pana la data de 7 Iunie 2018 cu notă adresată Directorului Direcției Socio-
Educative în care se vor specifica motivațiile. 
 

 

Directorul Directiei Socio Educative va răspunde În următoarele 10 zile. 

 

Lista definitivă,aprobată de Directorul Direcției Socio Educative a fiecărui Municipiu,în urma examinării 
recursurilor,va fi publicată în data 19 Iunie 2018 în sediile municipiilor și pe siteul 
www.comune.roma.it/dipscuola. 
 

Pentru a facilita întâlnirea între cerere și ofertă a fost prevăzută introducerea copiilor c.d. medii  
-mari cu vârsta de 20 luni împlinite până la 31 August a anului educativ de înscriire și care nu au mai mult de 
32 luni la aceeași data,în categoria celor mari pentru a obține ca rezultat terminarea listei de acces.  
În mod analog,va fi aplicată aceeași regulă în cazul copiilor care au vârsta de cel puțin 10 luni împlinite până 
la 31 August 2018,și nu mai mult de 20 luni în 1 Septembrie 2018 c.d. mici și medii în categoria celor medii. 
Această măsură gestională rezultă în conformitate cu Modelul Educativ al Roma Capitale aprobat cu Decret 
Dirigențial n. 781 din 2 Mai 2013 de către Directorul Departamentului Serviciilor Educative și Scolastice care 
prevede funcționamentul structurilor educative în secțiuni deschise..  
Familiile care doresc introducerea propriului copil în secțiunea succesivă celei standard prevăzute pentru 
categoria de vârstă,în momentul prezentării cererilor trebuie să dea consimțamântul în acest sens.. 

 

Toate criteriile declarate în cererea de înscriere trebuie să fie deținute în data scăderii termenului 
specificat în anunț,singurele excepții sunt relative celor nenăscuți (fetițe și băieței care urmează să fie 
născuți până la 31 Mai 2018) și schimbărilor de rezidență și de domiciliu în curs de desfășurare. 

 

În ceea ce privește copiii care au început un parcurs de adopție și așteaptă decretul de adopție,ultima dată 
de regularizare va fi 31 August 2018. 

 

În conformitate cu articolele 75 și 76 din D.P.R. 445/2000 în cazul neveridicității conținutului 
autocertificărilor,se vor aplica sancțiunile prevăzute în art.483 al codului penal ”Falsitate ideologică comisă 
de un privat în act public”(care prevede pedeapsa cu închisoarea până la 2 ani).Cu acest scop,birour ile 
municipale competente ale Roma Capitale în conformitate cu normativa de lege,pot efectua controale directe 
și verificarea datelor furnizate. 

 

Admitere și includere în serviciu 
 

Includerea copiilor cu dizabilitate certificată și a celor care sunt incluși în proceduri ale serviciilor sociale 
publice teritoriale se desfășoară pe întreg parcursul anului educativ,cu prioritate,fără a ține cont de lista 
de așteptare și de disponibilitatea locurilor(art.6 al Regulamentului Gradinițelor).  
Atribuirea locului prevăzut în cazul schimbării domiciliului sau a rezidenței nucleului familiar devine definitiv 
în momentul verificării transferimentului efectiv,care va trebui să aibă loc până la data de 31 August 2018 
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sau până la data admiterii la serviciul public în cazul celor incluși în lista de așteptare și care sunt solicitați 
ulterior.  
Atribuirea locului dispus pentru copii incluși în proceduri de adopție,asume caracter definitiv în momentul 
emanării decretului de adopție,care trebuie să intervină până la data de 31 August 2018 sau pănâ la data de 
admitere la serviciul public în cazul celor incluși în lista de așteptare și solicitați ulterior. 

 

În cazul adjudicării unui loc,se va accepta în mod formal și se va preda bonul,chitanța care 
demonstreaza plata efectuată a primei rate contributive,până la data de 28 Iunie 2018. 

 

Nerespectarea datei specificate pentru acceptarea locului consemnat,comportă anularea înscrierii la 
serviciu. 

 

Dacă cererea a fost trimisă online,acceptarea lucului și consemnarea chitanței care demonstrează plata 
efectuată a primei rate contributive va putea fi efectuată cu aceeași modalitate 

 
Familiile sunt invitate a se activa și a verifica poziția ocupată în lista de acces și a accepta în mod 
formal locul disponibil,pentru a evita excluderea din lista de așteptare. 

 

Chiar și refuzarea locului oferit comportă anularea cererii de înscriere la serviciul public.Refuzarea locului 
oferit nu comportă anularea doar în cazul admiterii în listă a fraților,care aspirau la aceeași structură,dar care 
au fost admiși la grădinițe diverse.Această excepție este valabilă chiar și în cazul fraților,surorilor care 
frecventează grădinițe diverse de cea propusă. 

 

În acest caz este permisă posibilitatea de a accepta locul propus,chiar și după termenul stabilit,pentru 
amândoi copiii sau doar pentru unul din ei ,în situația în care Municipiul,pe baza rezultatelor procedurii de 
acceptare a listei de așteptare-va putea oferi includerea surorilor și a fraților în aceeași structură. 

 

În cazul neacceptării locului oferit sau a procedurii de înscriere incomplete,va fi luat în considerare refuzarea 
serviciului oferit cu consecința excluderii minorului din lista de acces,în conformitate cu normativa 
n.148/2007. 
 

În aceste situații nu vor fi oferite alte locuri disponibile în alte structuri publice sau private convenționate. 
 

 

Pentru fetițele și baiețeii incluși în lista de așteptare 
 

Copiilor care rămân în lista de așteptare vor fi atribuite locurile disponibile ulterior în structurile specificate în 
cererea de admitere sau în alte structuri disponibile în decursul anului,în conformitate cu criteriile de 
prioritate specificate mai sus. 

 

Locul oferit de către Municipiu cu acest tip de comunicație va fi acceptat de către părinți în mod formal în 
decursul a două zile succesive comunicării primite.Acceptarea locului oferit devine efectivă în momentul 
consemnării copiei bonului sau chitanței de plată efectuată a ratelor contributive. 

 

În cazul neacceptării locului oferit cu modalitatea specificată mai sus,va fi considerată excluderea din lista de 
așteptare și refuzarea serviciului,așa cum prevede normativa n.148/2007. 

 

Cum funcționează gradinița 
 

Program de funcționare 

 

Structura este deschisă din 1 Septembrie până la 31 Iulie,de luni până vineri.Programul de funcționare 
a gradinițelor capitalei,stabilite de Giunta Comunală cu Deliberare n. 33 din 11/02/2009,sunt:  

 8,00/16,30;


 7,00/18,00pentru un număr redus de grădinițe,în funcție de necesitate


 7,30/17,00, ove attivati.


 

Orariul maxim de funcționare a structurilor private convenționate este 8,00/16,30. 
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Anunțurile publice municipale vor specifica toate structurile publice și private convenționate pe teritoriu cu 
relative programe de funcționare. 

 

În momentul acceptării locului propus va fi posibilă alegerea orarului de intrare și ieșire din serviciu cu 
condiția ca aceste orarii să fie cuprinse în programul de funcționare a structuri(ex. Ora 9,00 la intrare și ora 
14,30 la ieșire). 

 
N.B. Nu vor putea fi acceptate preferințe pentru programe orarii care depășesc ora maximă de 
funcționare a structurii alese.  
Pentru motive organizative-gestionale nu este permis în nici un caz modificarea orarului ales în 
cererea de înscriere. 

 

Administrația capitalei,cu intenția de a optimiza serviciul,pe baza analizelor frecvențelor efective ale copiilor 
în anul precedent,decide modificări anuale ale programelor de funcționare a fiecărei gradinițe în funcție de 
generalitățile frecventanților,fiind incluse în aceste generalități și structurile private convenționate cu 
Municipiul. 
 

Sărbătorile de Craciun și Paște 

 

Serviciul se întrerupe pe perioada sărbătorilor de Crăciun și Paște în funcție de programul efectiv stabilit de 
calendarul regional.Ratele contributive corespunzătoare lunilor stabilite vor fi plătite în întregime.  
În cazul structurilor convenționate este prevăzută posibilitatea de suspendare a serviciului,în timpul anului 
educativ,pentru un maxim de 15 zile în corespondența sarbătorilor(Crăciun,Paște și altele), rata contributivă 
rămând nemodificată.La începutul fiecărui an educativ vor fi furnizate familiilor toate datele referitoare la 
aceste perioade de întrerupere a serviciului. 

 

Luna Iulie 
 

Cu intenția de a răspunde diversificatelor exigențe ale familiilor este prevăzută posibilitatea de a specifica in 
momentul acceptării locului intenția de a utiliza serviciile educative oferite de structură toată luna Iulie sau 
doar pentru o jumătate de lună (specificând care jumătate a lunii se preferă,prima sau a doua).Aceasta 
alegere creeaza obligatia,tinand cont de faptul ca Administratia se va organiza de consecinta,asadar,plata 
cotei de participare trebuie efectuata chiar si in cazul neutilizarii serviciului. 

 

In cazul in care se alege optiunea de utilizare a serviciului pentru 15 zile ,rata de participare la cheltuielile 
prevăzute va fi redusă cu 50%. 

 

Nu este prevăzută nici o rată contributivă în cazul în care familiile nu apelează la serviciile oferite de 
structură în luna Iulie. 
 

 

Familiile interesate a beneficia de acest serviciu oferit în luna Iulie trebuie să conferme din 
nou cererea pentru acest serviciu până la data maximă stabilită ăn acest Anunț Public. 

 
Admiterea la acest serviciu oferit în luna Iulie este condiționată doar de cererea de înscriere 
inițial depusă și de dovada plății efectuate a ratei corespunzătoare. 

 

În funcție de numărul și tipul cererilor primite,serviciul ar putea fi organizat și oferit chiar și în grădinițe în mod 
indirect sau grădinițe diverse de cele frecventate de copii în timpul anului și cu orar redus de funcționare. 

 

În periada specificată,în interiorul grădinițelor gestionate în mod direct și care au program de funcționare în 
luna Iulie,în conformitate cu normativa contractuală referitoare la personalul din sectorul 
educativ,Administrația Publică va oferi acest serviciu chiar cu personal divers de cel angajat în timpul 
anului școlar. 

 

Grădinița incluzivă 
 

Roma Capitale respectă și tutelează drepturile la tratament,sănătate a copiilor cu necesități educative 
speciale în conformitate cu principiile constituționale și normativa în vigoare (L.104/92). 
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Introducerea copiilor care au fost certificați cu Verbalul de constatare a Comisiei medico-legale de la ASL ,( 
lege 104/92),se efectuează în mod prioritar. 

 

În aceste circumstanțe sunt considerate de rilevanță fundamentală intervențiile destinate a asigurare 
includerea copiilor cu necesități educative speciale. 

 

Fiecare grădiniță elaborează un proiect educativ incluziv,funcțional bunăstării și creșterii individuale și 
colective a tuturor copiilor,respectănd potențialitățile fiecăruia și în optica susținerii 
identității,autonomiei,socialității și a studiului. 
 

Copii cu dizabilitate 

 

În mod particular,pentru copiii cu dizabilitate,gradinițele din Roma Capitale,delinează,în baza modelului 
pedagogic instituțional,un proiect educativ individualizat de comun acord cu părinții și care va fi funcțional 
bunăstării și creșterii individuale și colective,cu obiectivul de a atinge,respectând posibilitățile 
fiecăruia,niveluri elevate de studiu,de socialitate,de identitate și de autonomie. 

 

Pentru a garanta tutelarea drepturilor la educație a copiilor cu dizabilitate și a îmbunătăți procedurile,familiile 
sunt invitate a preda până la data maximă de 22 Mai 2018,in baza normativei în vigoare,următoarele 
documente: 

 

A. certificatul de constatare a Comisiei medico-legale,eliberat de către ASL lege 104/92.Părinții copiilor 

cu dizabilitate,în timpul ultimului control medical pot,în baza art. 25,coma 4 a legii 144/2014 să 

solicite certificatul provizoriu valabil până la eliberarea celui definitiv.Sunt scutiți de a prezenta 

certificatul eliberat de Comisia medico-legale copiii cu sindrom de Down care în baza legii 289/2002 

,art.94,coma 3,prevede că pentru această specifică patologie,certificatul care atestă handicapul grav 

poate fi eliberat la cerere de către medicul de bază. 

 

B. certificatele eliberate de către Serviciul TSMREE din ASL de rezidența a copilului.În certificat trebuie 

specificat diagnosticul clinic și eventuala cerere pentru resursa umană care va ajuta grupul 

didactic,de asemenea,data de actualizare a acesteia; 

 

C. diagnosticul funcțional,documentul care descrie potențialitățile copilului și aspectele funcționale de 

îmbunătățit,va fi eliberat de către Sistemul Sanitar Regional,Spitale,Spitale Universitare și Institute 

de Cercetare și cură cu specific Științific(IRCCS),unde copiilor cu dizabilitate se administrează 

tratamente diagnostico/riabilitative; 

 

D. cererea pentru educator de susținere a grupului educativ,semnată de părinți;respectarea termenului 
stabilit pentru predarea tuturor documentelor va contribui la organizarea adecvată a serviciului. 

 

Respectarea termenului stabilit pentru predarea tuturor documentelor va contribui la organizarea adecvată a 
serviciului. 

 

Pentru a facilita respectarea dreptului copiilor de a socializa,a beneficia de cure,timp și spații adecvate 
propriilor necesități și pentru a permite grupului educativ să programeze și să realizeze proiecte educative 
individualizate,în fiecare clasă a grădiniței,nu vor putea fi incluși mai mult de doi copii cu dizabilitate.În cazul 
în care se solicită un număr superior de locuri,Grupul Integrat Dizabilitate-GID municipal va îndruma familiile 
spre o altă grădiniță apropiată celei solicitate. 

 

Perioada de acomodare a copilului/ei 

 

Având ca obiectiv realizarea unei experiențe educative satisfăcătoare și a unei despărțiri puțin traumatică 
între copii și părinți,grădinițele din Roma Capitale programează o perioadă inițială de acomodare ținând cont 
de exigențele,necesitățile fiecărui copil/ă în parte,prevăzând orarii flexibile ți de durată variabilă ți prezența 
unui părinte sau a unei figure de referință familiară în această fază. 
 
Este prevăzută includerea personalizată a copiilor care se va efectua în mod continuativ în primele zece 
zile de la deschiderea structurii educative. 
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Pentru a respecta ritmul și exigențele copiilor,perioada de ambientare va fi terminată la sfârșitul lunii 
Septembrie. 

 

Cu acest scop,fiecare grădiniță elaborează un proiect propriu de primire,ținând cont de indicațiile 
pedagogiche ale departimentului competent,aprobat de Comitatul de Gestiune la sfârșitul anului educativ 
precedent,care stabilește planul de incluziune. 
 

 

Modalități de plată 
 

Cât se plătește 

 

Pentru a frecventa o grădiniță a capitalei sau o structură privată convenționată este prevăzută plata unei 
sume care variază în funcție de indicatorul Situației Economice Echivalente a nucleului familiar (ISEE) și în 
funcție de orarul de funcționare a serviciului. 

 

În cazul în care nu se depune Indicatorul Situatiei Economice Echivalente(ISEE) se aplică tariful 
maxim.Tarifele aprobate de către Asemblea Capitolină cu Deliberarea n. 4 din 25 Ianuarie 2017 sunt 
consultabile în acest Anunț Public. 

 

Pentru a calcula suma aferentă de plătit este disponibilă pe portalul Roma Capitale( www.comune.roma.it) o 
funcționalitate care,introducând orarul ales și valoarea ISEE,calculează relativa rată contributivă lunară de 
platit. 
 

Parcursul este următorul: 
Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – Offerta scolastica – Prospetto quote – Servizi 0-3 anni 

 

Sunt excluși de la plata ratelor contributive copiii care provin din nuclee familiare care sunt incluse în 
proceduri de competența serviciilor sociale sau semnalate de către acestea.Mai mult,se aplică următoarea 
reducere prevăzută în Deliberarea Asembleei Capitalei n.11 din 18 Martie 2015 și confermată de succesiva 
Deliberare a Asembleei Capitalei n.4 din 25 Ianuarie 2017: 

 

a) pentru 2 frați care frecventează grădinița reducere de 30% de aplicat totalului ratelor de plătit 
considerând indicatorul ISEE și a orarului de frecvență ales;  

b) pentru fiul unui nucleu familiar cu alți doi copii cu vârstă școlară și cu indicator ISEE inferior a euro 
20.000,00:scutire de plată;  

c) pentru fiul unui nucleu familiar cu alți doi copii cu vârstă școlară și cu indicator ISEE cuprins între 
euro 20.000,00 și euro 40.000,00 reducere de 30% ratelor de plătit considerând indicatorul ISEE și 
orarul de frecvență ales; 

 

Reducerile prevăzute mai sus cu opțiunile b) și c) se aplică chiar și pentru nucleele familiare cu patru sau 
mai mulți copii respectând regulile mai sus menționate. 

 

Perioada de acomodare este parte integrantă din serviciu și nu sunt prevăzute reduceri ale ratei contributive 
care va trebui plătită chiar și în cazul frevvenței reduse. 

 

Pentru grădinițele și microgrădinițele convenționate regula plății ratei contributive este următoarea:în funcție 
de orarul ales și a valoarii ISEE,se va plăti suma necesară stabilită pentru grădinițele gestionate în mod 
direct. 
 

Cum se efectuează plățile 
 

Plata ratei contributive se va efectua în următoarele moduri: 
 

Plata unei rate anticipate de plătit fără excepții și în întregime.Plata acestei rate constituie o condiție 
indispensabilă pentru definitiva admitere a copilului la grădiniță.Fotocopia bonului de plată sau a 
documentului care atestă plata efectuată va trebui să fie predată împreună cu actul acceptării formale a 
locului oferit.Nerespectarea acestei reguli produce excluderea definitivă din lista de așteptare; 
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Plata celei de-a doua rate pentru luna Octombrie de efectuat până la 30 Septembrie; 

 

Plata celorlalte rate trebuie efectuată până la sfârșitul lunii antecedente celei la care se referă.  
Plata ratelor pentru gradinitele capitalei(publice) gestionate in mod direct se va efectua prin 
intermediul:  

site-ul www.comune.roma.it,prin intermediul serviciilor interactive si de plata a "Portale 
istituzionale di Roma",integrate cu infrastructura nationala din Nido PAGO@PA,urmarind 
parcursul (Servizi - Scuola - Nido -Quanto e come si paga - Modalità di effettuazione dei 
pagamenti:www.comune.roma.it) 

 

1. Pentru Beneficiarii Identificati(Utenti Identificati):Servizi on-line/Servizi Educativi e 
Scolastici/Pagamento quote contributive(www.comune.roma.it) indiferent de primirea 
scrisorii ce contine factura(bollettino dell'utente)  

2. Beneficiari Identificati si neidentificati:Servizi on-line/Servizi di pagamento.Servizi on-
line/Servizi di pagamento(Utenti identificati-Beneficiari Identificati) www.comune.roma.it 
sau Servizi on-line/Servizi di pagamento(Utenti non identificati-Beneficiari neidentificati) 
www.comune.roma.it,utilizand Identificativo univoco di versamento(IUV); 

 

Sau:  
La Oficiul Postal completand formularul postal(bollettino PA) sau cu formularul postal PA 
premarcat; 

 

Sau:  
La banca sau prin intermediul altor modalitati de plata,(tabaccai si ricevitorie,supermarket) 
participand la sistemul pago PA utilizand codul IUV sau codul QR sau codul de bare.  
Lista completa cu operatorii si canalele autorizate prin care se pot efectua platile cu pago PA 
este disponibil in pagina www.agid.gov.it/pagopa. 

 

Pentru structurile private autorizate conventionate,in concesiune sau in proiect de 
finanta,utilizatorul va trebui sa efectueze plata ratei contributive in mod direct Institutiei care 
Administreaza Structura(Gradinita),incepand cu prima.  
Pentru luna Iulie se specifica faptul ca alegerea structurii creeaza obligatia,deoarece presupune 
cheltuieli organizative pentru Administratie,de a plati rata de participare la cheltuieli chiar si in cazul in 
care nu se va utiliza serviciul.Se aminteste ceea ce a fost specificat in precedenta tinand cont de 
eventuala reducere a ratei contributive sau la lipsa platei acesteia in cazul in care nu se efectueaza 
cererea.  

Prima rată,relativa lunii Septembrie, nu va fi restituită în nici un caz,chiar în situația nefrecventării 
serviciului. 

 
A doua rată poate fi restituită cu condiția ca persoana interesată să renunțe în mod formal până la 
data de 20 a lunii Septembrie. 

 

Rata contributivă este obligatorie,char și în cazul absenței copilului,justificată sau nejustificată chiar și în 
cazul întreruperii serviciului pentru cauză de forță majoră,pentru o perioadă continuă care nu depășește 
zece zile lucrătoare. 

 

Așa cum este prevăzut în Deliberarea Asembleei Capitoline n.9 din 12 Martie 2015,DPCM n. 159/2013,ISEE 
acceptat în momentul depunerii cererii de înscriere la serviciul grădiniță pentru anul educativ 
2018/2019,poate fi recalculat doar în cazul variației superioare a 25% a indicatorului ISEE produs ca urmare 
a acestui Anunț Public. 

 

În conformitate cu art.7” Plăți și scutiri de plată”coma 3 și 4 a Regulamentului Grădinițelor emanat de Roma 
Capitale”Plata neefectuată până la sfărșitul lunii Iulie comportă decăderea automatică pentru anul 
succesiv,care va fi comunicată cu tempestivitate (zece zile de preaviz) de care se ocupa Biroul Gradinite al 
Municipiului(Ufficio Nidi del Municipio) grădiniței și părinților copilului/ei.Sumele datorate vor fi oricum 
recuperate de către Administrația Capitolină în formele prevăute de lege).Această măsură se aplică ți în 
cazul lunii Iunie,în cazul în care nu au fost efectuate înscrieri pentru niciuna dintre cele două jumătăți a lunii 
Iulie 
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Indicatorul Situației Economice Echivalente (ISEE) 
 

Indicatorul situației economice echivalente (ISEE) este instrumentul de valutare prin intermediul criteriilor 
unificate a situației economice a celor care solicită prestații sociale facilitate și consideră fie venitul pe anul 
solar 2016,fie situașia patrimonială comunicată în 31 Decembrie 2017 corespunzătoare fiecărui component 
al familiei. 

 

Acest instrument este regulamentat de către DPCM n.159/2013 este valabil din 1 Ianuarie 5 și art.7 
regulamentează ISEE în cazul prestațiilor destinate minorilor,incluzând în nucleul familiar părintele care nu 
conviețuiește,necăsătorit cu celălalt părinte cu condiția ca copilul să fie recunoscut.Sunt valabile excepțiile 
prevăzute în acest articol. 

 

Pentru a uzufrui de beneficiile derivate din valutarea situației economice efective(cea mai bună poziție în 
listă cu paritate de punctaj și tarif facilitat pentru frecventarea grădiniței),solicitantul va trebui să precizeze 
dacă intenționează să folosească indicatorul ISEE pentru minori și să completeze cererea cu datele 
necesare.În caz contrar,solicitantul va primi punctajul în baza criteriilor de acces selecționate și va fi situat 
pe ultimul loc între cei cu același punctaj;în caz de admitere,va benefecia de serviciu plătind tariful maxim. 
 

Solicitanții care intenționează să uzufruiască de beneficiile derivante din folosirea ISEE trebuie să: 

 

 dacă sunt în posesia formularului eliberat de INPS,vor indica în cerere valoarea ISEE,numărul și data emiterii;




 în cazul în care nu sunt încă în posesia formularului deoarece este în fază de elaborare INPS,trebuie 
să specifice în cerere numărul documentului de la DSU,ce va scris si in documentul eliberate de 
către CAF sau INPS.



 

Solicitantul trebuie să monitorizeze procesul obținerii indicatorului ISEE,intrând online și urmărind 
andamentul cererilor. 

 

Se invită solicitanții interesați a folosi indicatorul ISEE a efectua în mod tempestiv procedura de obținere a 

acestuia de la INPS,chiar prin intermediul CAF ținând cont că sunt necesare 10 zile lucrătoare din momentul  
depunerii DSU. 
 
 
 
 
 

 

Renunțări și decadențe 

 

Familiile a căror copii/le sunt admiși la serviciul grădiniță,cum este descris ăn prezentul Anunț Public,în cazul 
în care renunță la serviciu,vor depune declarația scrisă de renunțare destinată Municipiului teritorial 
competent,până la data de 20 al lunii precedente celei în care intenționează să renunțe la serviciu. În acest 
caz decade obligația plății contributive din prima zi a lunii succesive.  
Pentru declarațiile de renunțare depuse după la data indicată mai sus,obligația plății sumei contributive 
decade din a doua lună succesivă.  
Renuntarea este,asadar,documentul formal,cu care parintele/tutorul exprima dorinta de a intrerupe 
beneficierea de acel serviciu.Documentul scris este necesar pentru a permite corecta administratie a 
locurilor disponibile si in concluzie intocmirea listelor cu numar de ordine.In orice caz,plata ratei este 
obligatorie pana in luna in care a fost depusa cererea de renuntare. 

 

Decaderea este o situatie juridica care nu depinde de vointa beneficiarului si datorita careia se pierde locul 
desemnat la gradinita in urmatoarele cazuri:  

1. Este considerat motiv de decadenta lipsa acceptarii formale a locului la gradinita prin 
modalitatea online pana la data de 28 Iunie 2018.  

2. Absentele copiilor care depasesc 10 zile consecutive si nu sunt justificate in 
scris,comporta pierderea locului,fara alta formalitate. 
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3. Neplata ratei pana la sfarsitul lunii Iulie a anului de frecventa a copilului comporta 
decadenta automatica pentru anul succesiv,ce va trebui sa fie comunicata in scurt 
timp(zece zile de preaviz) fie gradinitei fie parintilor copilului. 

 
 

Avertisment pentru completarea cererii 
 

Este necesară multă atenție în timpul completării cererii indicând toate datele cerute și toată 
documentația necesară pentru atribuirea punctajului: 

 

Cererea de înscriere nu va fi acceptată în cazul în care lipsesc informații și criterii necesare pentru 
a fi acceptată;  

modificări și integrări ale cererilor depuse,vor putea fi efectuate până la data de 8 Mai 2018,data 
de scadență a acestui Anunț Public.Birourile municipale competente enumerate în listă,sunt 
disponibile în funcție de programul cu publicul stabilit,așa cum este indicat în propriile pagine 
web,a furniza eventuale informații utile completării și depunerii cererilor și pentru a asigura 
suportul necesar trimiterii acesteia online;  
se recomandă celor care intenționează să completeze cererea,folosirea semnului-flag- pentru a 
bifa variantele de interes pentru obținerea punctajului;erorile și omisiunile eventuale nu vor putea 
fi modificate în caz de recurs;  

variantele indicate cu semnul * sunt obligatorii;  
Municipiul poate solicita orice tip de document care atestă declarațiile făcute în conformitate cu 
normativa în vigoare. 

 

Pentru mai multe informații  
 

 

Funcționarul Serviciului Educativ- POSES,în cazul în care este prezent,este disponibil în incinta școlii,în 
zilele și orarele stabilite,pentru a furniza informații familiilor.  

 

Pentru asistență în procedura de identificare în portalul Roma Capitale:contactați numărul 060606  
Pentru aspecte tehnice referitoare la cererea online contactați help-desk Mesis la următorul 
număr:06/671070239/70240;  
Pentru informații ulterioare cu caracter administrativ biroul URP al Departamentului Servicii 
Educative și Școlare,Politici pentru familii și minori la urmatorul număr:06/671070353 sau  

Biroul de Gestiune a Grădinițelor municipale enumerate mai jos. 

 

MUNICIPIO INDIRIZZO TELEFONO 
 Via Luigi Petroselli, 50 06/69601615-625 

I Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617640-610-611  

   

II Via Tripoli, 136 06/69602614  

   

III Via del Frantoio,46 06/4065033-40814420  

   

IV Via Tiburtina, 1163 06/69605625-626-627  
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V Viale Palmiro Togliatti, 983 06/69607614-619-654  

   

VI Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 

   

 Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 06/69609620-621-622 

VII Piazza Cinecittà, 11 06/69610610-611-612  

   

VIII Via Benedetto Croce, 50 06/69611612-613-614 

   

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-612-697-698-232 

   

X Viale del Lido, 6 06/69613581-587-682 

   

XI Via Lupatelli, 7 06/69615656-613 

   

XII Via Fabiola, 14 06/69616603-621 

   

XIII Via Aurelia, 470 06/69618602-624 

   

XIV Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619401-409-625 

   

XV Via Flaminia, 872 06/69620620 
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          Punctaj grădiniță 
Punctaj grădiniță de rezidență a  

CRITERII DE ACCES 
      

de rezidență sau        
bunicilor sau părinților care nu        loc de muncă a 

           

          
unui părinte 

conviețuiesc sau din alt municipiu 
            

1 
Copil/ă in conditii de dizabilitate recunoscută și certificată de către       

Puntaj 
  

Comisia medico-legale,lege 104/92.Adaugă certificatul Comisiei Medico 
     

Punctaj 450      

450      

 Legale sau certificat provizoriu           
            
             

 Copil/ă   cu   situație   familiară   socială   și/sau   economică   foarte      
Punctaj de atribuit în 

  
 gravă,documentată  de  către  un raport(referat) al  Serviciului Social        

 Municipal  sau  de  către  structura sociosanitară competentă  din ASL      funcție de gravitatea 
Punctaj de atribuit în funcție de 

2 
     valutată de către 

teritorială sau de către spitale publice.Adaugă certificat. 
      

gravitatea valutată de către Serviciile       
Serviciile Sociale           

Sociale până la un max de 120 puncte           

până la un max de           

            

          120 puncte   

           

3 
Copil/ă orfan de amândoi părinții (adugă certificat eliberat de către 

      

80 80 

 

       

Serviciul Social sau decret al Tribunalului pentru Minori).        
          

          

          

4 
Copil/ă în affidamento,adoptat sau în curs de adoptare(adăugați actul      

60 55 
 

emanat de Tribunalul pentru Minori). 
        

           

 Copil/ă care aparține unei familii monoparentale sau fiu de ”părinți          

5 
separați” (recunoscut de catre un parinte sau orfan de unul din parinti) sau         

fiu de "parinti separati"(chiar daca nu sunt casatoriti si nu convietuiesc) în 
     

50 45 
 

      

 posesia actului formal de încredințare excluzivă a copilului(adăugați actul         

 emis de Tribunal),și conviețuitor cu un singur părinte care lucrează.          
 Copil/ă care aparține unei familii monoparentale(recunoscut de catre unul         

6 
din cei doi parinti sau orfan de unul din parinti) sau fiu de ”părinți          

separați”(chiar dacă nu sunt căsătoriși sau nu conviețuiesc),în posesul      45 40  
 actului formal de încredințare excluzivă(adăugați actul emis de          

 Tribunal),și conviețuitor cu un singur ărinte care nu lucrează.          

7 
Copil/ă cu amândoi părinții care lucrează ăn program normal(8 ore),(chiar      

40 35 
 

și separați,necăsătoriți sau care nu conviețuiesc).         
           

          

8 
Copil/ă cu amândoi părinții care lucrează dintre care unul cu program         

part-time (par sau inferior de 50% raportat contractului de muncă       20 18  
       

 prevăzut),chiar și separați,necăsătoriți,necăsătoriți care nu conviețuiesc.         

 Copil/ă cu amândoi părinții care muncesc(chiar și separați,necăsătoriți sau         

9 
care nu conviețuiesc)dintre care unul desfășoară activitate de practică      

16 14 
 

profesională sau care percepe bursă de studiu sau sa fie lucrator cu        
          

 contract de bursier.            

10 
Copil/ă cu amândoi părinții care lucrează cu program part-time(par sau         

inferior de 50% raportat contractului de muncă prevăzut) chiar și       13 11  
       

 separați,necăsătoriți sau care nu conviețuiesc.           

11 
Copil/ă cu un părinte care lucrează cu program normal(8 ore) și celălalt         

părinte care nu lucrează(chiar și despărțiți,necăsătoriți sau care nu       10 9  
       

 conviețuiesc).            

12 
Copil/ă cu un părinte care lucrează part-time iar celălalt nu lucrează(chiar      

7 6 

 

și despărțiți,necăsătoriți și care nu conviețuiesc).         
          

13 
Copil/ă cu amândoi părinții care nu lucrează(chiar și despărțiți,necăsătoriți      

5 4 

 

sau care nu conviețuiesc).          
          

 Copil/ă cu un părinte in conditie de dizabilitate sau invalid(minim 74%sau      45 40  
 L.104/92 art.3 coma 3).Copil/ă care aparține unui nucleu familiar în care         
      

25 20 

 

 există membri cu care conviețuiește și care sunt in conditie de dizabilitate       
14 sau sunt invalizi,excluzând părinții(min. 74% sau L. 104/92 art.3 coma 3).      Nu sunt   

 

Adăugați documentația. 
          

         cumulabile între Nu sunt cumulabile între ele 

          ele   
 Copil/ă cu n. frați/surori______de 0/3 ani(neîmpliniți),cu excepția cazului      

6 6 
 

       

15 în care frații/surorile sunt gemenii copilului în cauză. 
       
         
         

Copil/ă cu n. frați/surori______de3 ani(împliniți)/14 ani(neîmpliniți). 
     

3 3 

 

       
           
             

             

16 
         Pentru fiecare 

Pentru fiecare geamăn(incluzând 
Copii gemeni n_____ (incluzând aspirantul). 

       

geamăn(incluzând        

aspirantul) 9 
 

        

          aspirantul) 9  
            
             

17 
Copil/ă cu amândoi părinții care lucrează dintre care unul în mod          
continuativ pentru cel puțin 6 luni în afara Italiei excluzând Statul Vatican      2 2  

 

Completati partea specifica din cerere. 
          

           

             

            13  



 

 
N B punctajele de la 14 și 17 sunt cumulabile între ele și cu unul dintre cele de la 3 la 13,cu excepția p. 15 ce poate fi cumulat cu punctajele 1 și 2. i  
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