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            REINSCRIERE / INSCRIERE COPII ÎN INVĂȚAMÂNTUL PRESCOLAR 

 

 Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 

2020-2021 , în învățământul preșcolar, este asigurat de Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar este realizată prin aplicația SIIIR, 

conform Notei MEC nr.791 / 04.05.2020 , respectiv conform Planului de școlarizare aprobat 

de ISJB aferent anului școlar 2020-2021. 

Etapele de reînscriere și înscriere vor fi realizate  conform Procedurii informatice 

specifice, Modul SIIIR – înscriere la grădiniță 2020-2021. 

 

I- REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o 

frecventeze şi în anul şcolar 2020-2021 ;  

       -perioada de reinscriere 25.05.2020-05.06.2020 

Condiții preliminare:  

-copiii ale căror cereri de reînscriere urmează a fi introduce trebuie să fie înregistrați și  

asociați la formațiunile de studiu din anul școlar 2019-2020 în platforma SIIIR. 

 

II- ÎNSCRIEREA copiilor nou-veniţi. 

 -prima etapa de inscriere 08.06.2020-03.07.2020 

 

  -colectare cereri inscriere 08.06.2020-26.06.2020 

  -procesare cereri de inscriere  29.06.2020-03.07.2020 

 

 -a II-a etapa de înscriere 20.07.2020-10.08.2020 

 

  -colectare cereri inscriere 20.07.2020-31.07.2020 

  -procesare cereri inscriere 03.08.2020-10.08.2020 

 

 -etapa de ajustari 11.08.2020-31.08.2020 

 

 Orarul reînscrierilor și, repectiv, al înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii 

de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor 

şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul unității. 

 Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic. 
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 Referitor, la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, 

poștă electronica sau telefonic datele necesare (date privind solicitantul, date privind 

copilul , date privind opțiunile exprimate) pentru a putea fi introduse în aplicația 

informatică specifică. 

 Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va 

desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ și pe intervale orare, în 

ordinea în care cererile au fost introduse  în aplicație , cu respectarea tuturor măsurilor de 

protecție. Comunicarea va fi postată pe site-ul unității, cât și la avizier. 

 Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu 

respectarea prevederilor din legislație în vigoare , și cu precădere, în acest an școlar, a 

prevederilor Legii nr.56/2019, asigurînd cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca 

parte a învățământului general obligatoriu. 

 În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere în 

învățământul preșcolar, primite de la părinți,  este mai mare decât numărul locurilor libere, vor 

fi aplicate, succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum 

urmează : 

Criteriile generale sunt următoarele și presupune existenta : 

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine  

de la casă de copii/ un centru de plasament familial se asimilează copilului orfan de ambii 

părinți); 

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

- unui frate/ a unei surori înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ 

respectivă; 

- unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul 

de orientare școlară și profesională . 

 

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerea unităţii de 

învăţământ CSEI,,Cristal,,Oradea aduce la cunoștința celor interesați, următoarele informaţii:  

-  capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată0 –88 locuri 

-  numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021:  

o 3 grupe mici          – 24 locuri  

o 3 grupe mijlocii     – 30 locuri 

o 5 grupe mari          – 34 locuri 

              Total 11 grupe=      88 locuri 

 

  Criteriile specifice de departajare (dacă este cazul, elaborate de unitatea de învăţământ 

preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020)  

nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.  

 

De asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea 

criteriilor generale. 

 

Unitatea CSEI,,Cristal,,Oradea este acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). 
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