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INSCRIEREA COPIILOR IN GRADINITA NR. 69  

PENTRU ANUL SCOLAR 2020- 2021 

 

 

         În perioada 08 IUNIE 2020- 26 IUNIE 2020 (in zilele lucratoare), se va desfasura  

activitatea de primire a dosarelor în vederea înscrierii copiilor (etapa I) in Grădinița nr. 69 

pentru anul scolar 2020- 2021, in conformitate  cu:  adresa Ministerului Educației si Cercetarii  

nr. 791/ 04.05.2020, a Procedurii Informatice a MEC nr. 6770/ 06.05.2020, cat si a Precizarilor 

ISMB si a Procedurii Operationale a ISMB- privind Organizarea și desfășurarea reînscrierii/ 

înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021.  

Conform documentelor mentionate anterior, 

 vor fi primite spre inregistrare doar dosarele copiilor care vor avea varsta de 3 ani 

implinita la data de 01.09.2020. 

 dupa primirea tuturor dosarelor, planul de scolarizare aprobat de catre ISMB poate 

fi modificat, in scopul cuprinderii copiilor de grupa mare, ale caror dosare 

indeplinesc criteriile generale emise sw catre MEC si criteriile specific emise de 

catre Gradinita nr. 69. 

 

        Dosarele privind  inscrierea copiilor vor fi primite si inregistrate in fiecare zi lucratoare din 

perioada 08- 26. 06. 2020, in urmatorul interval orar: 

 Luni, miercuri si vineri: 08.00- 12.00, cu exceptia zilei de 26.06.2020 (08.00- 10.00) 

 Marti si joi: 12.00- 16.00 

Solicitarile privind inscrierea copiilor in Gradinita nr. 69 pot fi primite in acest an si prin 

intermediul telefonului (021/ 324.00.00) sau a postei electronice 

(gradinita69sector3@gmail.com), doar in perioada si in intervalul orar mentionat 

anterior; parintele va comunica date personale privind: solicitantul, copilul cat și date 

privind opțiunile exprimate (alte 2 gradinite), pentru a fi introduse în aplicația informatică 

mailto:gradinita69sector3@gmail.com


SIIIR. Informatiile comunicate in aceasta maniera vor fi validate dupa depunerea 

dosarului de catre parinti- la Gradinita nr. 69, dosar cuprinzand urmatoarele documente: 

1. Cerere de înscriere - generată de aplicatia SIIIR dupa introducerea datelor personale  

2. Copie certificat de naştere copil 

3. Copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal- pentru ambii parinti 

4. Hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 

5. Declarația-acord de înscriere la  unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) 

semnată de ambii părinți/ tutori/ reprezentanti legali (Anexa 4 a PO ISMB) 

6. Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul 

de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar) 

7. 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). 

8. Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale si/ sau 

specifice. 

           Etapa de validare a fișelor -primite prin intermediul telefonului sau a postei electronice- 

reprezentata de depunerea spre inregistrare a dosarelor cu documentele necesare in vederea 

finalizarii introducerii datelor in aplicatia SIIIR- se va desfășura conform programului de 

înscriere stabilit și afișat la sediul unității de învățământ, în ordinea în care cererile au fost 

introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. 

          Parintii care vor depune dosare de inscriere la Gradinita nr. 69 vor respecta toate 

masurile impuse de Starea de Alerta pe care o traversam: vor respecta distantarea sociala 

odata ce au intrat in curtea Gradinitei nr. 69, inclusiv masura suplimentara stabilita de 

catre Conducerea Gradinitei nr. 69: purtarea obligatorie a mastilor faciale  de protectie 

inclusiv in curtea Gradinitei. 

        

       CRITERIILE GENERALE (emise de catre MEC) SUNT: 

 



1.  EXISTENTA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDESTE CA MINORUL ESTE ORFAN DE AMBII 

PARINTI (SITUATIA COPILULUI CARE PROVINE DE LA O CASA DE COPII/ UN CENTRU DE 

PLASAMENT/ PLASAMENT FAMILIAL SE ASIMILEAZA SITUATIEI COPILULUI ORFAN DE AMBII 

PARINTI); 

2.  EXISTENTA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDESTE CA MINORUL ESTE ORFAN DE UN SINGUR 

PARINTE; 

3. EXISTENTA UNUI FRATE/ A UNEI SURORI INMATRICULAT/ INMATRICULATE ÎN ANUL 

ȘCOLAR URMĂTOR IN GRADINITA NR. 69; 

4.  EXISTENTA UNUI CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL 

COPILULUI, ÎNSOȚIT DE  CERTIFICATUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ELIBERAT DE  COMISIA DE 

ORIENTARE ȘCOLARĂ  ȘI PROFESIONALĂ. 

VOM REVENI CU:  

 Numarul de locuri disponibile/ nivel de varsta, in urma finalizarii etapei de 

reinscriere (25 mai – 5 IUNIE 2020) a copiilor care frecventeaza Gradinita nr. 69 

in acest an scolar; va fi afișat în data de 05 IUNIE 2020, dupa orele 16.00. 

 Prezentarea criteriilor specifice, odata cu primirea avizului de legalitate al 

ISMB 

NOTA: ORDINEA DEPUNERII/ INREGISTRARII DOSARELOR NU CONSTITUIE 

UN AVANTAJ/ DEZAVANTAJ IN ETAPA DE APROBARE/ RESPINGERE A 

ACESTORA! 

 

      Director,  

 

 


