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ANUNT IMPORTANT 

  

 
Conform Adresei M.E.C. nr. 791/ 04.05.2020, privind reinscrierile si 

inscrierile in gradinita pentru anul scolar 2020 - 2021 va informam: 

 
REINSCRIEREA: se va face in perioada 25.05.2020 - 05.06.2020, ora 12.00 pentru copiii 

care au frecventat gradinita in unitatea noastra in anul scolar 2019-2020, pe baza cererilor de 

reinscriere. 

 

Reinscrierile se pot efectua si prin fax/ telefonic (031.620.40.58) si prin posta electronica 

(gradinita170@yahoo.com). 

 

Un copil va fi reinscris la grupa corespunzatoare varstei , dar nu poate fi reinscris la un 

tip/formatiune de studiu inferior celui la care este asociat. 

 

Afisarea listelor nominale cu copiii reinscrisi: 05.06.2020, orele: 13.00 
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INSCRIEREA COPIILOR IN ANUL SCOLAR 2020 - 2021 

 

 INSCRIEREA:   se va face derula incepand cu data de 08.06.2020. 

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea perioadei de reinscreri, se va face: 

 cu respectarea prevederilor din legislatia in vigoare si, cu precadere, in acest an scolar, a 
prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurand cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani in grupa 
mare, ca parte a invatamantului general obligatoriu.  

 in ordine descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: cu prioritate toate solicitarile de 
grupa mare ( copii de 5 ani), indiferent de locurile disponibile , grupa mijlocie (copii de 4 
ani) si grupa mica (copii de 3 ani), varsta implinita la data de 31.08.2020. 

 DEPARTAJAREA IN CAZUL EXISTENTEI MAI MULTOR SOLICITARI DECAT LOCURILE DISPONIBILE SE VA 
FACE PE BAZA CRITERIILOR GENERALE:( si specifice -acestea le vom afisa dupa primirea avizului de la 
departamentul juridic ISMB) 
 existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației 
copilului orfan de ambii părinți);  

 existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  
 existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 

respectivă;  
 existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, insotit de 

Certificatul de orientare scolara eliberat de Comisia de orientare scolara si profesionala. 

 

 
Alte informatii: 



 pentru anul scolar 2020-2021 unitatea are o capacitate de 250 locuri si planul de scolarizare 233 de copii 

repartizati in 10 grupe cu  program prelungit; 

 numar locuri pe grupe de varsta conform planului de scolarizare: 

            2 grupe -  Mica = 40 locuri 

            4 grupe  - Mijlocie = 88 locuri 

            4 grupe -  Mare = 105 locuri  

 dupa  perioada de reinscrieri se va anunta numarul de locuri ramase disponibile pentru inscrieri;  

 in cazul unor modificari va vom anunta in timp util; 

 

LA INSCRIERE, PARINTII AU POSIBILITATEA EXPRIMARII PE CERERE A TREI OPTIUNI 

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax(031.620.40.58), poștă 
electronica(gradinita170@yahoo.com)  sau telefonic(031.620.40.58)  , datele necesare (date privind solicitantul, 
date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.  

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul 
comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost 
introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. 

Solicitarea si validarea cererii tip nu presupune inscrierea. 

INSCRIEREA CUPRINDE URMATOARELE ETAPE: 

ETAPA I: 08.06.2020 -03.07.2020  

COLECTAREA CERERILOR DE INSCRIERE: 08.06.2020 – 26.06.2020 Ora 12.00 

Faza I – evaluare a cererilor pt. prima optiune , termen 30.06.2020, ora 14,00 

Faza II- evaluarea cererilor pt. optiunea a doua, termen limita 02.07.2020, ora 14,00 

Faza III – evaluarea cererilor pt. a treia optiune, termen limita 03.07.2020, ora 14,00 
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În data de 6 iulie 2020 - ora 15.00 - afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 
2020 – 2021, după prima etapă.  

COPIII RESPINSI IN FAZA I SE VOR PUTEA INSCRIE PE LOCURILE RAMASE LIBERE PENTRU ETAPA II  

UNITATILE DE INVATAMANT CARE NU MAI AU LOCURI DISPONIBILE DUPA PRIMA ETAPA NU POT PRIMI CERERI 
TIP DE INSCRIERE PENTRU ETAPA A II.A. 

ETAPA II: 20.07.2020-30.07.2020 

COLECTAREA CERERILOR 20.07.2020-31.07.2020 ora 12.00 

Faza I – evaluarea cererilor pt. prima optiune , termen 05.08.2020 ora 14,00 

Faza II- evaluarea cererilor pt. optiunea a doua, termen limita 07.08.2020 ora 14,00 

Faza III – evaluarea cererilor pt. a treia optiune, termen limita 10.08.2020 ora 14,00 

În data de 10 august 2020, ora 15.00 - afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul 
şcolar 2020 - 2021, după a doua  etapă.  

COPIII RESPINSI IN FAZA III SE VOR PUTEA INSCRIE PE LOCURILE RAMASE LIBERE PENTRU ETAPA DE AJUSTARI  

UNITATILE DE INVATAMANT CARE NU MAI AU LOCURI DISPONIBILE DUPA ETAPA A II A NU POT PRIMI CERERI TIP 
DE INSCRIERE PENTRU ETAPA DE AJUSTARI. 

 

ETAPA DE AJUSTARI(11.08.2020-31.08.2020) 

ETAPA DE AJUSTARI PERSUPUNE INTRODUCEREA CERERII DE INSCRIERE SI ADMITEREA COPILULUI PE LOCURILE 
RAMASE LIBERE 

 

NUMAI ÎN CADRUL ACESTEI ETAPE, DUPĂ CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR CARE AU ÎMPLINITĂ VÂRSTA DE 3 ANI 
LA DATA DE 31.08.2020 ȘI CUPRINDEREA SOLICITĂRILOR PENTRU GRUPA MARE, VOR PUTEA FI ÎNSCRIȘI, ÎN LIMITA 
LOCURILOR DISPONIBILE, ȘI COPIII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 2 - 3 ANI. 



 
Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:  

 Cerere de înscriere - generată de SIIIR  

 Copie certificat de naştere copil  

 Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal  

 Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)  

 Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii 

părinți/tutore/reprezentant legal (Anexa 4)  

 Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune 

și la momentul începerii anului școlar)  

 Declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală precum și un document medical care 

justifică amânarea (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical 

cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)  

 Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de 

învăţământ pentru care au optat .  

Toate informaţiile, declarate în cererea de solicitare a înscrierii, documentele anexate vor fi verificate de 

membrii comisiei de reînscriere/înscriere a unităţii de învăţământ.  

Cererea va fi introdusă în aplicaţia informatică SIIIR, iar după validarea datelor înregistrate, se va tipări o cerere-

tip electronică. Părintele/tutorele/reprezentantul legal verifică dacă datele înregistrate sunt corecte şi semnează 

pentru validare.  

Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/își exprimă maxim trei opţiuni pentru unităţi de 

învăţământ în care există locuri disponibile.  

 

PROGRAMUL PENTRU INREGISTRAREA SOLICITARILOR DE INSCRIERE: 

LUNI, MIERCURI, VINERI: 7.30 – 11.30 

MARTI, JOI:                       13.30 – 17.30 


