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ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR  

ANUNŢ 

Având în vedere adresa M.E.N. nr. 791 din 04.05.2020 privind asigurarea  

cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar in anul 

scolar 2020 - 2021 și Procedura Informatică privind înscrierea în învățământul 

preșcolar nr. 705/04.05.2020,  vă comunicăm: 

 

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI se 

realizeaza ON-LINE accesand link-ul: 
 

https://forms.gle/ZRFF1acH7D3j3Ngh7 

 

Prima etapă:  08 iunie  - 3 iulie 2020  

• 9  - 23 iunie  - colectarea cererilor de inscriere on-line 

• 24 iunie – 30 iunie – procesarea cererilor de inscriere on-

line 

• 1-3 iulie  - – validarea cererilor de inscriere on-line 

 

 

A doua etapă:  20 iulie  - 10 august 2020 

Se va desfășura în funcție de ocuparea locurilor libere 

in prima etapă. Vom comunica în timp util organizarea 

acestei etape. 
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CRITERIILE GENERALE 

 

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor primite 

de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi 

aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de 

departajare specifice, după cum urmează: 

  

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:  

 

1. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un 

părinte sau de ambii părinţi; situaţia copilului care provine de la 

o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se 

asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; 

2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur 

părinte;  

3. existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în 

unitatea de învăţământ respectivă; 

4. existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap 

a copilului. 
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CRITERII SPECIFICE 

 

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi 

este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se 

face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de 

departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început 

copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi 

copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care 

îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate. 

 

 

 CRITERII SPECIFICE, aprobate în Consiliul de Aministrație al 

Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești intrunit in data de 18 mai 2020. 

1.  Părinţii fac dovada că sunt încadraţi prin adeverinţe de la locul 

de muncă. 

2. Părinții preșcolarului au domiciliul în circumscriptia gradinitei: 

Cartier Brazda lui Novac. 

3. Loc de muncă părinte în circumscripţie; Cartier Brazda lui 

Novac 

4. Dacă unul dintre părinţi/bunici este angajat în unitatea școlară la 

care se solicită înscrierea sau este angajat în sistemul de 

învățământ.  

 

Criteriile specifice de departajare se aplică după aplicarea criteriilor 

generale, la punctaje egale. 

 

La dosar trebuie să existe documente care să ateste încadrarea în 

unul sau mai multe dintre aceste criterii. 
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După completarea 

locurilor aprobate 

NU se vor mai face 

înscrieri. 

 

 

 

Periodic se va afişa 

situaţia ocupării locurilor. 
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA 

PREŞCOLARILOR 

 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ 
a. Cererea de înscriere va fi generată automat după completarea 

formularului de înscriere on-line. Aceasta va fi validată în 

perioada 1-3 iulie 2020, conform unui program care va fi 

transmis pe adresa de email comunicata de dumneavoastra in 

formularul de înscriere. 

2. Copie după certificatul de naştere al copilului 

3. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ 

susţinătorilor legali. 

4. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi valabile 

5. Adeverinţă medicală pentru intrarea în colectivitate 

(Anexa Nr. 1 din O.M.S./O.M.E.C.S. nr. 1002/5017/ 

septembrie 2015) eliberată de medicul de familie  

6. FIŞA DE VACCINĂRI  eliberată de medicul de 

familie 

7. Alte documente utile pentru demonstrarea îndeplinirii 

criteriilor generale și specifice  

IMPORTANT!!!! 

• Documentele de la punctele 2 si 3 vor fi aduse 

obligatoriu la validarea cererii de înscriere! 

• Documentele de la punctele 4, 5, 6 si 7 pot fi aduse și 

la inceputul anului școlar 2020/2021. (Pentru a preveni 

deplasarea la cabinetele medicale în aceasta perioada și evitarea aglomeratiilor) 
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Date importante  referitoare la 

ÎNSCRIERE: 

❖ Capacitatea institutiei pentru anul scolar 2020/2021  este de 

12 grupe de prescolari / program prelungit conform 

planului de școlarizare aprobat de către ISJ DOLJ, după  

cum urmează: 

o  Grupa mică – 3 grupe (3 ani împliniți până la data de 1 

septembrie 2020) 

o Grupa mijlocie  - 4 grupe (4 ani) 

o Grupa mare  - 5 grupe (5 ani) 

 

❖ La grupele mijlocii și mari, locurile au fost ocupate prin 

reînscrierea preșcolarilor. 

❖ Dintre cele 12 grupe de prescolari, se vor primi cereri de 

inscriere pentru urmatoarele locuri libere in anul scolar 

2020-2021:  

o Grupa MICĂ: 66 de locuri libere 

o Grupa MIJLOCIE: 0  locuri libere 

o Grupa MARE:  5 locuri libere 

 

Notă: Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea 

descrescătoare a vârstei preșcolarilor. 
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Grafic completare cereri înscriere on-line : 

Formularul de inscriere al preșcolarilor va putea fi completat 

doar in intervalele orare stabilite mai jos.  

Nu va fi permis accesul in alte intervale orare. 

Se va bloca accesul la formular in momentul in care 

locurile au fost ocupate respectandu-se toate criteriile. 

• 9 – 12 iunie 2020 , orele 1000 – 1300 

• 15 - 23 iunie 2020, orele 1400 – 1700 

Cererile de inscriere  on-line vor fi procesate de către  

membri comisiei de înscriere a preșcolarilor numită prin 

decizia directorului: 

• HOANCĂ ALINA   - preşedinte  

• HUICĂ LILIANA    - membru  

• TÎRZIU ALEXANDRA  - membru  

• NEAGOE THEODORA – membru 

• BALEA MĂDĂLINA  - responsabil SIIIR 
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