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Nr.455/15.05.2020   

ANUNŢ 

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR 

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 în anul școlar 2020 - 2021 și Procedura 

Informatică privind înscrierea în învățământul preșcolar nr. 705/04.05.2020, vă comunicăm:  

    

   Perioada de reînscriere: 

• 25 mai –   29 mai 2020 - colectare cereri de reînscriere; 

• 03 iunie – 05 iunie 2020 – procesare si validare cereri de reînscriere. 

    REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,NICOLAE 

ROMANESCU” CRAIOVA,  ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020,  SE  REALIZEZĂ ÎN PERIOADA 25 MAI – 29 MAI  

2020,  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021, ÎN FUNCŢIE  DE  URMĂTOARELE  CRITERII: 

 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, în conformitate cu OMEN nr. 5.079/2016 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și Regulamentul de Organizare 

Interioară, prezentat în cadrul ședințelor cu părinții; 

 frecventarea cu regularitate a  grădiniţei în anul şcolar curent;  

 implicarea activă şi responsabilitatea în activităţile extracurriculare propuse de  grădiniţă;  

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

   
DOCUMENTE NECESARE PENTRU   
REÎNSCRIEREA  PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 
2. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în situația în care preșcolarii au fost vaccinați 

în cursul anului școlar 2019-2020. 
3. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali și adeverinţele de la serviciul 

ambilor părinţi, în cazul în care au intervenit modificări faţă de datele declarate anterior şi nu 
corespund cu situaţia actuală, pe care sunteţi rugaţi să o specificaţi în totalitate în cererea de 
reînscriere.  (schimbarea domicililui sau schimbarea locului de muncă).  
 

 
Pentru transmiterea cererii de reînscriere și, după caz, a documentelor anexate, părinții sunt 

rugați să comunice cu doamnele educatoare ale grupei la care copilul a frecventat în anul 
școlar 2019-2020 
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     DUPĂ FINALIZAREA REÎNSCRIERILOR SE VOR AFIȘA LOCURILE LIBERE REZULTATE. 

 
 Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, cu respectarea 

prevederilor din legislația în vigoare, și cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii 
nr.156/2019, asigurând cuprinderea 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 a copiilor în 

învăţământul preşcolar, 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: 

 
1.Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:  

 unui document care dovedeşte că este orfan 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); 

 unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;  
 unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;  
 unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.  

 
2. 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. 

  
3. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar 

sau cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către 
Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 
2020. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza 
criteriilor generale menţionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ 
va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul 
completării/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii şi nu pot 
include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere 
în învăţământul preşcolar.  

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU  

ÎNSCRIEREA  
PREŞCOLARILOR 

 
1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ; 
2. Copie după certificatul de naştere al copilului; 
3. Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, cu vaccinările, pentru preșcolari, 

conform anexei; 
4. Adeverințe medicale tip pentru părinții preșcolarilor, eliberate de medicul de familie; 
5. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali; 
6. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi eliberate în luna în curs; (conform art. 39, Capitolul 

III, din REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ÎNVATAMÂNTULUI PRESCOLAR - 
O.M. nr. 4464/7.09.2000) 

7. Documente doveditoare pentru  îndeplinirea criteriilor specifice ce vor fi afișate ulterior. 

 

NOTĂ:Criteriile specifice de departajare, menționate mai sus, vor fi afișate ulterior, după avizarea 
lor,  de către ISJ Dolj. 



 

 

 

PENTRU ÎNSCRIERE,   

 Se  vor transmite documentele enumerate, mai sus, scanate în format PDF, atașate într-un singur 

mail , la adresa romanescu_2020_inscrieri@yahoo.com, în perioada : 

Etapa I: 08 IUNIE – 26 IUNIE 2020 

Etapa a II-a: 20 IULIE – 10 AUGUST 2020 

ETAPA DE AJUSTĂRI: 11 AUGUST – 31 AUGUST 2020 

IMPORTANT! 

 În cazul în care nu se completeaza locurile, pe parcursul primei etape, se pot trimite cereri 

și în următoarele etape, succesiv. 

 

 Vor fi luate în considerație doar  solicitările care se vor transmite  în perioada 

menționată. 

 

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

desfășura la momentul comunicării, de către grădiniță,  în ordinea în care cererile au fost 

introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.Comunicarea va fi 

postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier. 

                                           

CAPACITATEA INSTITUȚIEI 
 

11 GRUPE CU PROGRAM  PRELUNGIT  -336 locuri aprobate prin Proiectul Planului de 
Școlarizare 

 
 

                                              3 GRUPE  MICI – 75 locuri 

                                       4  GRUPE MIJLOCII   - 123 locuri 

                                           4  GRUPE MARI – 138 locuri 
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