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ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR  

ANUNŢ 
Având în vedere adresa M.E.N. nr. 28269 din 27.04.2021 privind asigurarea  cuprinderii copiilor cu 

vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar in anul scolar 2021/2022, vă comunicăm: 

Reînscrierea copiilor care frecventeză unitatea de învăţământ preşcolar în 

acest an se realizeză în funcţie de următoarele criterii: 
1. Îndeplinirea responsabilităților și respectarea obligațiilor asumate în calitate de beneficiar direct și 

indirect al actului educational, prin contractul de parteneriat educațional, semnat individual de părinții 

fiecărui preșcolar precum și Regulamentul de Organizare Interioară, prezentat în cadrul ședințelor cu 

părinții;  

2. Frecventarea cu regularitate a grădiniţei în anul şcolar curent;  

3. Implicarea activă şi responsabilitatea în activităţile extracurriculare propuse de grădiniţă;  

4. Achitarea în totalitate a contribuţiei de hrană a preşcolarului, până la sfârşitul lunii în curs.  

Perioada de reînscriere: 

• 17 mai – 22 mai 2021   - colectare cereri de reînscriere si 

documente ( fizic si on-line) 

• 24 mai – 25 mai 2021 – validare cereri de reinscriere 

• 26 mai – 28 mai 2021 –procesare cereri de reînscriere (SIIIR)  
DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ (va fi generata automat 

si semnata in perioada de validare cereri)  

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 eliberate în luna în curs.   

5. Alte documente utile pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor  

!!!Pentru documentele de la punctele 2, 3, 4, 5 se va completa dosarul existent din 

anul scolar trecut doar daca exista modificări: schimbare domiciliu, schimbare loc 

de muncă etc.  

CERERILE DE REÎNSCRIERE SI DOCUMENTELE  SE DEPUN LA GRUPĂ, fiind 

inmânate doamnelor educatoare. 

Reinscrierea se va realiza si on-line completand link-ul: 

https://forms.gle/T1MZCusueQftkeN87 
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