Calendarul și documentele necesare, privind reînscrierea/înscrierea copiilor în gradiniță
pentru anul școlar 2019- 2020

I.
REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa în anul şcolar 2018-2019 şi
urmează să o frecventeze în anul şcolar 2019-2020, va avea loc în perioada 06.05.201919.05.2019.
 19 mai 2019 - afișarea listelor nominale ale copiilor reînscriși și a locurilor rămase
libere.
II. 1. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI: Ocuparea locurilor libere, după finalizarea
etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă,
respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3
ani).
a. Colectarea cererilor de înscriere 20.05.2019 – 07.06.2019
În perioada 20.05.2019 – 07.06.2019, părinţii copiilor vor înregistra solicitările de
înscriere în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul
şcolar 2019– 2020.
b. Proceserea cererile de înscriere 10.06.2019 – 14.06.2019
După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, toate unităţile de
învăţământ cu grupe de preşcolari vor analiza dosarele/cererile depuse, astfel:
 Faza I - 11 iunie, ora 14, termen limită pentru evaluarea cererilor care au prima opţiune.
 Faza II - 13 iunie, ora 14, termen limită pentru evaluarea cererilor care au opţiunea 2.
 Faza III - 14 iunie ora 14, termen limită pentru evaluarea cererilor care au opţiunea 3.
 18 iunie 2018 - afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru
anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.
II. 2. ETAPA a II a DE ÎNSCRIERE - 24.06.2019 - 26.07.2019
a. Colectare cereri de înscriere 24.06.2019 – 19.07.2019
În perioada 24.06.2019 – 18.07.2019, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost
cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la
această etapă, completează o nouă cerere - tip de înscriere şi o depun la unitatea de învăţământ
cu nivel preşcolar aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, pentru etapa a doua,
în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
b. Procesarea cererile de înscriere 22.07.2019 - 26.07.2019
După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, toate unităţile de
învăţământ cu grupe de preşcolari vor analiza dosarele/cererile depuse astfel, similar Etapei I:
 Faza I - 23 iulie ora 14, finalizarea evaluării cererilor care au prima opţiune.
 Faza II - 25 iulie ora 14, finalizarea evaluării cererilor care au opţiunea 2.
 Faza III – 26 iulie ora 14, finalizarea evaluării cererilor care au opţiunea 3.

26 iulie 2019 - afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru
anul şcolar 2019 – 2020, după a doua etapă.
II. 3. ETAPA DE AJUSTĂRI - 29.07.2019 – 30.08.2019
Etapa de ajustări, presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe
locurile rămase libere.

 Documente necesare înscrierii: părintele/tutorele legal depune la unitatea de
învăţământ, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ nr. 5079 din 31 august 2016, și
completările cu OMEN 3027/2018 :
- Cerere de înscriere - generată de SIIIR;
- Copie certificat de naştere copil;
- Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;
- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
- Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;

