
GRĂDINIŢA P.P. NR. 53 TIMIȘOARA 
STR. PESTALOZZI NR.4 
Tel./fax. 0256202798 
Nr.227  din 21.05.2020 

ANUNȚ IMPORTANT! 
  

           În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Nota MEN nr.791/04.05.2020, 
înregistrată la I.Ș.J. Timiș cu nr.3028/05.05.2020, referitoare la cuprinderea copiilor cu vârste între 3 și 
6 ani în învățămâtul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021 precum și a procedurii informatice Modul 
SIIIR- înscrierea la grădiniță 2020-2021  -Nr.MEN 705/ DTIC / 04.05.2020 înregistrată la IȘJ Timiș cu 
nr.3029/05.05.2020 și în unitatea noastră cu nr.226/15.05.2020 vă facem cunoscute următoarele: 

I. CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN GRĂDINIŢĂ: 
 

ETAPA I    08.06.2020-03.07.2020 
 

08.06.2020-03.07.2020- colectarea cererilor pentru înscrierea copiilor în grădiniţă pentru anul               
şcolar  2020-2021; 
 
1. În perioada 8 iunie-26 iunie 2020, părinții copiilor vor comunica on line unității de învățământ datele 
necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate-trei opțiuni), 
pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modul SIIIR-Înscrierea la grădiniță 2020-2021. Datele 
transmise de solicitant, prin telefon, se vor regăsi pe fișa tip (martor) care va fi completată de către un 
membru din comisia de înscriere. Aceasta va fi datată și semnată (pentru completare) de către persoana 
care a preluat informația.  Excepție de la completarea fișei tip (martor) de către un membru al comisiei 
de înscriere, o fac situațiile în care aceasta a fost completată de solicitant și transmisă prin poșta 
electronică sau fax. Toate fișele ( martor), vor fi înregistrate în unitatea de învățământ. Validarea fișelor 
se va face având ca suport, fișa tip ( martor) și documente oficiale. Etapa de validare a fișelor și de 
completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către 
unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în 
aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarera va fi postată atât pe site-ul 
unității de învățământ, cât și la avizier. 
 
PENTRU VALIDAREA FIȘELOR ȘI COMPLETĂRII DOSARELOR COPIILOR SUNT 
NECESARTE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
 - Cerere tip ( se găseşte la grădiniţă și pe site-ul grădiniței) 
 - Certificat de naștere al copilului ( original și copie) 
 - Cartea de identitate a solicitantului( original și copie) 
 - Hotărârea de divorț, acolo unde este cazul 
 - Declarația olografă a celuilalt părinte în caz de divorț, privind acordul de a înscrie copilul la   
grădiniță 
  - Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și acolo unde este cazul și cele 
specifice. 
 
.   CONDIŢII / CRITERII DE ÎNSCRIERE: 

-Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face cu respectarea 
prevederilor din legislația în vigoare și cu precădere, în acest an, a preverilor nr.56/2019, asigurând 
cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general 
obligatoriu. 
-Se pot înscrie la grupa mică copiii care la 01 sept. 2020 au împlinit 3 ani ; 



-Se pot înscrie la celelalte grupe ( mijlocie şi mare ), pe locurile rămase libere, copiii care se 
încadrează în categoria de vârstă respectivă. 

-În situaţia în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate 
criterii de departajare generale. 

        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;( Certificat de deces, documente eliberate de instituții acreditate 
,hotărâre judecătorească); 
      - Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;(certificat de deces); 
      - Existența unui frate / a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă        
( adeverință de la grădiniță); 
     - Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului,(certificat handicap). 

          În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți 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 menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și în final , copiii 
care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 

        Toate informațiile comunicate de părinte prin fax, poștă electronică, mail 
gradinita53.inscriere@gmail.com sau telefon, în vederea înscrierii la grădiniță, și depuse la dosar în 
momentul validării fișelor, vor fi verificate de membrii comisiei de înscriere a unității de învățământ. 

        Părintele copilului verifică corectitudinea datelor înregistrate și semnează pentru validitatea 
acestora.  

       Părintele completează maxim trei opțiuni pentru unități de învățământ pentru care există 
locuri disponibile. 

  
 2. În data de 26.06.2020, ora 12.00, este finalizată colectare de cereri aferente etapei I de 
înscriere și nu există cereri invalide.       
                      
29.06.2020- 03.07.2020  -  procesarea cererilor şi a dosarelor de înscriere 
                                    
a)30.06.2020  - procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă 
opțiune.Termen limită:ora 14:00 
 
b)02.07.2020 - procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua 
opțiune.Termen limită: ora 14:00 
 
b)03.07.2020- procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia 
opțiune.Termen limită:ora 14:00 
 
03.07.2020 ora 18:00- UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT VOR AFIȘA LISTELE FINALE ALE 
COPIILOR ÎNSCRIȘI /ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021DUPĂ 
PRIMA ETAPĂ. 
 

 
 
 
 



ETAPA II    20.07.2020-10.08.2020 
 

Copiii respinți în Etapa I ,faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru 
 
 Etapa II. 
 
20.07.2020- 31.07.2020   - colectarea cererilor pentru înscrierea copiilor în grădiniţă pentru anul               
şcolar  2020-2021; 
 
20.07.2020- 05.08.2020 - înregistrarea solicitărilor de înscriere pe locurile disponibile; 
 
03.08.2020 - 10.08.2020 -  procesarea cererilor şi a dosarelor de înscriere; 
 
a)05.08.2020  - procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă 
opțiune.Termen limită:ora 14:00 
 
b)07.08.2020 - procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua 
opțiune.Termen limită:ora 14:00 
 
c)10.08.2020 - procesarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia 
opțiune.Termen limită :ora 14:00 
 
10.08.2020 ORA 16, UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT VOR AFIȘA LISTELE FINALE ALE 
COPIILOR ÎNSCRIȘI /ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021, DUPĂ 
A - II- A  ETAPĂ 
            Copiii respinși în etapa a II-a , faza III, se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru 
etapa de ajustări. 
 

ETAPA DE AJUSTĂRI    11.08.2020 - 31.08.2020 
 

Etapa de ajustări presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile 
rămase libere, menționate în nota MEN nr.791/04.05.2020. 
 
Notă  : Solicitările de înscriere a preșcolarilor în grădiniță se pot  trimite pe mail la adresa : 
gradinita53.inscriere@gmail.com sau la sediul unităților de învățământ, cu respectarea măsurilor de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 
 

 

CONDUCEREA GRĂDINIȚEI 

 


