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ANUNŢ ÎNSCRIERI  

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

    Având în vedere prevederile legale în vigoare LEGEA EDUCAŢIE NAŢIONALE nr. 

1/2011, adresa MEC nr. 797/04.05.2020 şi hotărârea Consiliului de Administraţie al grădiniţei, 

întrunit on-line în 06 MAI 2020, acţiunea de înscriere a copiilor în grădiniţă în anul şcolar 

2020-2021 se realizează în perioada 08 iunie 2020 – 31 august 2020, etapizat, conform 

procedurii: 

 

 05 iunie 2020 – Afişarea pe site-ul grădiniţei şi la sediul instituţiei a informaţiilor privind: 

 Capacitatea instituţiei; 

  Numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 

şi a celor rămase libere în urma etapei de reînscriere; 

 Criterii generale şi specifice pentru înscrierea copiilor; 

 Programul de înscrieri; 

 Fişă de înscriere; 

 Acord privind confidenţialitatea datelor; 

 Procedură privind realizarea înscrierilor. 

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 

Etapa I 

08 iunie - 03 iulie 2020  

Faza I:  

1).  08 iunie - 20  iunie 2020 - colectarea şi procesarea cererilor de înscriere conform 

programului şi procedurii stabilite de conducerea instituţiei; 



 2).  22 iunie - 25  iunie 2020 – validarea fişelor de înscriere şi completarea dosarelor 

cu documente, conform unui grafic stabilit de conducerea instituţiei; 

 3).  26 iunie 2020 – finalizarea colectării cererilor de înscriere aferente etapei I. 

 4).  26 iunie-30 iunie 2020 – procesarea cererilor depuse, prima opţiune. 

Faza II:  01 iulie – 02 iulie 2020 – procesarea cererilor depuse, a doua opţiune 

Faza III:  03 iulie 2020 – procesarea cererilor depuse, a treia opţiune 

 

06 IULIE 2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR 

 

Etapa II 

20 iulie 2020- 10 august 2020 – A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (în cazul în care rămân 

locuri neocupate) 

Faza I:  

        1). 20 iulie-30 iulie 2020 - colectarea şi procesarea cererilor de înscriere conform 

programului şi procedurii stabilite de conducerea instituţiei; 

2). 31 iulie 2020 – finalizarea colectării cererilor de înscriere aferente etapei II. 

 3). 01 august-10 august 2020 – procesarea cererilor depuse. 

 4). 10 august 2020 – AFIŞARE REZULTATE ETAPA II 

 

Etapa de ajustări 

11 august – 31 august 2020 – completarea locurilor rămase libere 

 

Notă: 

Toate informaţiile necesare pot fi accesate de pe site-ul grădiniţei: 

 www.gradinitauniversulcopiilorcj.ro  

 

                                                                                                             Director, 

                                                            profesor Rebrean Georgeta-Otilia 

http://www.gradinitauniversulcopiilorcj.ro/

