
INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚA 

NR.239 PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

În conformitate cu: adresa Ministerului Educației si Cercetării nr. 791/ 

04.05.2020, a Procedurii Informatice a MEC nr. 6770/ 06.05.2020, cât și a 

Precizărilor ISMB și a Procedurii Operaționale a ISMB- privind Organizarea și 

desfășurarea reînscrierii/ înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul 

școlar 2020 – 2021, în perioada 08 IUNIE 2020- 26 IUNIE 2020 (in zilele 

lucratoare), se va desfășura activitatea de primire a dosarelor în vederea 

înscrierii copiilor (etapa I) in Grădinița nr. 239, pentru anul școlar 2020- 2021 

În conformitate cu  documentele menționate anterior: 

-  vor fi primite spre inregistrare doar dosarele copiilor care vor avea vârsta 

de 3 ani împlinită până la data de 01.09.2020.  

- după primirea tuturor dosarelor, planul de școlarizare aprobat de către 

ISMB poate fi modificat, în scopul cuprinderii copiilor de grupa mare, ale caror 

dosare indeplinesc criteriile generale emise catre  MEC si criteriile specifice  

emise de catre Gradinita nr. 239. 

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează în locția din ȘOS. 

Mihai Bravu Nr. 428, atât pentru Corp A cât și pentru Corp B. 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE:  

L-V -8:00 – 11:00 – primire dosare de înscriere la sediul      

                          mai sus menționat. 

        11:00-13:00 – programări pentru validarea   

                         înscrierilor realizate telefonic și prin e-mail.   

       13:00 – 17:00 – primire dosare  

        26.06.2020 – PROGRAM 8:00-12:00 

Telefon la care pot fi făcute înscrieri/programări :  0726920036 

Email : inscrierigradinita239@gmail.com  

mailto:inscrierigradinita239@gmail.com


Cererile de înscriere vor fi emise de sistem, după introducerea 

datelor în aplicația SIIIR, vor fi verificate de către părinte/ 

tutore legal și semnate. 

NU SE POT DEPUNE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA MAI MULTE UNITĂȚI ȘCOLARE! 

CÂND SE EFECTUEAZĂ ÎNSCRIEREA, SE POT FACE 3 OPTIUNI (GRĂDINIȚA UNDE SE 

FACE ÎNSCRIEREA ȘI ALTE 2 OPȚIUNI PENTRU GRĂDINIȚE AGREATE DE CĂTRE 

PĂRINTE). 

Dacă înscrierea se va realiza telefonic sau prin e-mail, parintele va comunica date 

personale privind: solicitantul, copilul cat și date privind opțiunile exprimate (alte 

2 gradinite), pentru a fi introduse în aplicația informatică SIIIR.Părintele va veni 

ulterior, conform unei progrămari prealabile, cu documentele necesare înscrierii, 

pentru a semna cererea de înscriere, în vederea validării acesteia în sistem. 

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 . 

NOTA: ORDINEA DEPUNERII/ ÎNREGISTRĂRII DOSARELOR NU 

CONSTITUIE UN AVANTAJ/ DEZAVANTAJ ÎN ETAPA DE APROBARE/ 

RESPINGERE A ACESTORA! 

CAPACITATEA INSTITUTIEI:  

CORP A: 330 COPII 

CORP B: 80 COPII 

LOCURI DISPONIBILE: 

CORP A: GRUPA MICA: 40 LOCURI      

         GRUPA MIJLOCIE: 27 LOCURI         

         GRUPA MARE: 20 LOCURI                 

CORP B: GRUPA MICA:20 LOCURI 

         GRUPA MIJLOCIE:0 LOCURI 

         GRUPA MARE: 0 LOCURI 

Nota: Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa mare, 

indiferent de locurile disponibile. Dacă numărul solicitărilor depășește 

numărul de locuri aprobat pentru grupa mare, se vor face demersurile 

legale pentru transformarea unei grupe mici în grupă mare. 



CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU SITUAȚIA ÎN CARE SE PRIMESC MAI 

MULTE SOLICITĂRI DECÂT NUMARUL DE LOCURI APROBATE 

Criteriile generale sunt următoarele și presupun 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);  

- a unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  

- a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar 

următor, în unitatea de învățământ respectivă;  

- a 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. 

Criteriile specifice sunt urmatoarele: 

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 Gradinita nr. 239 si in 

unitatile scolare din proximitate 

Adeverință care atestă calitatea de 

elev, eliberată de unitatea școlară 

Părinții care vor depune dosare de înscriere la Grădinița 

nr. 239 vor respecta toate măsurile impuse de Starea de 

Alertă pe care o traversăm: se vor deplasa pe traseele 

marcate, vor respecta distanțarea socială . 


