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PROCEDURA DE  ÎNSCRIERE  LA GRĂDINIȚĂ  
 AN  ȘCOLAR 2020 – 2021 

 

PROGRAM  PRIMIRE  DOSARE 

09-12.06.2020, interval orar 12.00-16.00, la secretariatul școlii 

16,18,19.06.2020, interval orar 9.00-16.00, la secretariatul școlii 

22-26.06.2020, interval orar 9.00-16.00, la secretariatul școlii 

09-25.06.2020, interval orar 8.00-16.00, on-line prin poșta electronică la 

adresa de e-mail scoala_cotnari@yahoo.com sau telefonic/Whatsapp  la 

numărul  0733986446 (ulterior veți fi  programat pentru a aduce documentele justificative la sediul 

grădiniței pentru validarea datelor). 

 

DOCUMENTE NECESARE: 
 

 Cerere de înscriere tip completată și semnată;
 Certificatul de naștere al copilului (copie);
 Acte de identitate ale părinților/ reprezentanților legali (copie);


 Documente doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor 

generale  de înscriere la grădiniță;

 Hotărâri judecătorești (dacă este cazul). 

 

CRITERII GENERALE 

 

1. 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); 

 

2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

 

3. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor 

în unitatea de învățământ; 

 

4. 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. 
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         În perioada 09.06.2020 – 26.06.2020, se primesc toate dosarele de înscriere, 

indiferent de metoda de transmitere (personal, mail, Whatsapp), urmând ca în 

perioada 29.06.2020 – 03.07.2020 să se analizeze aceste dosare . Dacă sunt depuse mai 

multe dosare decât locurile disponibile, se vor aplica criteriile generale  de departajare. 

       

 

         Vă rugăm să respectați măsurile de siguranță impuse de autoritățile statului având 

în vedere pandemia cu Covid-19 : 

- în cadrul instituțiilor publice accesul se face,  în mod obligatoriu cu mască de 

protecție; 

- se păstrează distanța de minim 1.5 m între două  persoane. 

 

 

 

       Înscrierea  ( ocuparea locurilor libere), după finalizarea etapei de reînscriere, se va 

face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an 

școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani 

în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu. 

 

 

 

 

                                                            Director, 

                                                  prof. Oana Elena Pralea 
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