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GRAFICUL ETAPELOR DE ÎNSCRIERE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2020-2021 

Înscrierile se vor desfășura în două etape, in intervalul orar 8,30-15,00:  

- 9 iunie – 25 iunie – etapa I  
- 20 iulie – 30 iulie- etapa II  
- In perioada 11 - 31 august se pot rezolva cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri  

  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 . 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: 

 existența unui document care dovedește că un copil 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, însoțit de certificatul de orientare 

școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională 

 

 

 

 



Criterii specifice de departajare   

   

 

Nr. crt. Criteriul specific 
Lista documentelor care să dovedească 

îndeplinirea criteriului 

1. Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau 

al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unităţii de 

învățământ preşcolar. 

Copie dupa BI/ CI al părinților/ tutorilor/ 

susținătorilor legali ai preșcolarului, 

dovada condiţiei de tutore/ susținător 

legal (procură notarială, hotărâre 

judecătorească). 

2. Locul de muncă al părinților/ tutorilor/ susținătorilor 

legali, sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea 

unității de învătământ preşcolar. 

Adeverință de salariat. 

3. Existenţa unor fraţi/ surori înmatriculaţi/ înmatriculate 

în unităti școlare din vecinătatea unității de învătământ 

preşcolar. 

Adeverință care atestă calitatea de elev, 

eliberată de unitatea școlară. 

 

 

 

PLAN ȘCOLARIZARE AN SCOLAR 2020-2021 

 

nr. crt. grupa  program  nr.locuri 

1 MARE NORMAL 30 

2 MARE  PRELUNGIT  27 

3 MIJLOCIE  PRELUNGIT  27 

 

 

 

 

 

 

 

 


