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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 

Conform Notei M.E.C. Nr. 791/ 04.05.2020 și a Adresei ISJ Nr. 2682/ 07.05.2020 privind cuprinderea copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020 – 2021, 
aceasta se va realiza succesiv în trei etape: 

Având în vedere:  
✓ prevederile legale în vigoare cu privire la combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 
✓ Hotărârea nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 
ETAPA I – 8 iunie – 3 iulie, Colectare cereri 8-26 iunie 
ETAPA a II – a – 20 iulie – 10 august, Colectare cereri 20-31 iulie 
AJUSTĂRI – 11-31 august 
 

❖ Înscrierea copiilor la grupa mică în anul școlar 2020-2021 se poate realiza conform Notei M.E.C. Nr. 791/ 04.05.2020 astfel 
• la sediul grădiniței din Strada Canta Nr. 3 Iași, zilnic L, M, M - în intervalul 9-12, J-V în intervalul 12-15 cu  respectarea măsurilor de distanțare socială prevăzute de lege. Vă rugăm să aveți 

mască și un pix personal pentru completarea cererii de înscriere. 
• prin poștă electronica la adresa gradinitapp14inscriere2020@gmail.com. Dosarele vor fi depuse la grădiniță după o programare a înregistrării cererilor prin poștă electronică. 
• telefonic  la numerele  0232/ 250304 sau 0232/250306. Dosarele vor fi depuse la grădiniță după o programare a înregistrării cererilor prin telefon. 

 
DOCUMENTE NECESARE: 

• Cerere de înscriere tip completată și semnată; Cererea va fi disponibilă pe site începând cu 9 iunie 2020, data de 8 iunie este zi liberă! 

• Certificatul de naștere al copilului (copie); 
• Acte de identitate ale părinților/ reprezentanților legali (copie); 
• Documente doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și specifice de înscriere la grădiniță; 
• Adeverințe de salariat ale părinților (Cf. Art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților  de învățământ preșcolar OM NR. 4464/07.09.2000) 

 

➢ Toate dosarele vor fi înregistrate, iar părinții vor primi un număr de înregistrare. După ce datele din dosar vor fi introduse în baza de date informatică (SIIIR), fiecare părinte va reveni la grădiniță în baza unei 
progrămări anunțate în prealabil pentru a valida corectitudinea datelor introduse. 

➢ În cazul în care numărul de înscrieri la grupa mică va depăși numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii generale și criterii specifice pentru departajare. 

CRITERII GENERALE: 
• Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului 

orfan de ambii părinți); 
• Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
• Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ în anul școlar 2020-2021; 
• Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 
 

CRITERII SPECIFICE (AVIZATE CONSILIER JURIDIC ISJ IAȘI prin Adresa Nr. 175/ 18.05.2020) 

1. 3ani împliniți la 31 august 2020, în ordinea descrescătoare a vârstei; 
2. Domiciliul stabil Canta/ Păcurari, în proximitatea grădiniței. 

CAPACITATEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT este de 150 de preșcolari conform Deciziei de înființare din data de 01. 12. 1977, Autorizație funcționare Nr. 12785 

NUMĂRUL DE LOCURI aprobat prin Planul de Școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 este de 50 locuri – 2 grupe mici (3-4ani) a câte 25 de preșcolari/ grupă 

Afișat astăzi, 02.06.2020 Director prof. Ana-Maria IRINA 
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