
   

REÎNSCRIERI ȘI ÎNSCRIERI 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 2020-2021 

 

Reînscrieri pentru anul școlar 2020-2021 - 25 mai 2020 – 5.06.2020.  

Pentru reînscrieri, părinții completează o cerere în care se menționează numele solicitantului, numele copilului 

și grupa în care se dorește reînscrierea (mică/mijlocie/mare) și o trimit pe e-mail școală 

m_eminescu_roman@yahoo.com 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE se derulează din 8 iunie 2020 -3 iulie 2020 

Etapa I – Colectare cereri de înscriere 8 iunie 2020-26 iunie 2020  

Etapa I – Procesare cereri de înscriere 29 iunie 2019-03 iulie 2020  

Etapa I – Procesare cereri - Faza I până în 30 iunie 2020 

Etapa I – Procesare cereri - Faza II până în 2 iulie 2020 

Etapa I – Procesare cereri - Faza III până în 3 iulie 2020 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 20 iulie 2020-10 august 2020 

Etapa II – Colectare cereri de înscriere 20 iulie 2020-31 iulie 2020 

Etapa II – Procesare cereri de înscriere 03 august 2020-10 august 2020 

Etapa II – Procesare cereri - Faza I până în 05 august 2020 

Etapa II – Procesare cereri - Faza II până în 07 august 2020 

Etapa II – Procesare cereri - Faza III până în 10 august 2020  

ETAPA DE AJUSTĂRI 11 august 2020-31 august 2020 

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele 

necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică. 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului 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. 

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul 

locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: 

 existența unui document care dovedește că un copil 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 respectivă; 

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 

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 astfel: 

√ 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. 



   

 

 

 

  

 


