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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.
Crt.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5
1. Elaborat
2. Verificat Conducător

compartiment
3. Avizat Orosz Elena Coordonator

CEAC
4. Aprobat Rîșco Paula Elisabeta Conducător

entitate

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii

Nr.
crt.

Scopul
Difuzării

Exemplar
nr.

Departament Funcția Numele şi
prenumele

Data
primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7
1. Aplicare Comisia de

re/înscriere
Personal
didactic

2. Informare Conducere Conducător
entitate

Rîșco Paula
Elisabeta

3. Evidență CEAC Coordonator
CEAC Orosz Elena

4. Arhivare Arhivă Arhivar Șofineți
Liliana

Nr.
Crt.

Ediţia sau, după caz,
revizia în cadrul

ediţiei

Componentă
revizuită

Modalitatea
reviziei

Data la care se
aplică prevederile
sau revizia ediţiei

1 2 3 4
1. Ediţia I
2. Ediţia II
3. Ediţia III
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4. Scopul procedurii
Prezenta procedură operațională are scopul de a identifica etapele privind reînscrierea și

înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, precum și de a stabili persoanele responsabile
cu organizarea și desfășurarea re/înscrierii la nivelul Grădiniței.

5. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică tuturor participanţilor la activităţile de re/înscriere în învățământul

preșcolar desfăşurate în cadrul Grădiniței.

6. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale
 Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările

ulterioare;
 Ordinul nr. 5337 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Codului de etică profesională

al experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

 Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice;

 Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;

 Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016;

 Ordinul nr. 430 din 16 aprilie 2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile
care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani;

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu
modificările si completările ulterioare

 Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

 Hotărâre nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

 Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului
intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al
Guvernului nr. 600/2018;
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 Manual/ghid de operare SIIIR – Modulul ”Înscrierea la grădiniță”;
 Procedură informatică a Ministerului Educației și Cercetării privind înscrierea în

învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021, nr. 705/04.05.2020;
 Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 791/04.05.2020.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
7.1 Definiţii:

Nr.
Crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
termenul

1.

Entitate publică

Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate
naţională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu
personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri
publice şi/sau patrimoniu public;

2. Controlul calităţii educaţiei în
unităţile de învăţământ
preuniversitar

Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate
sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a
verifica respectarea standardelor prestabilite.

3.

Asigurarea calității educației

Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi
implementare de programe de studiu, prin care se formează
încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie
îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii
exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi
programe de educaţie ăn conformitate cu standardele anunţate.
Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea
continuă a calităţii educaţiei.

4. Departament Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment;
5. Conducătorul departamentului

(compartimentului)
Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef
compartiment;

6. Procedură Prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilităţilor;

7. Procedură operaţională (PO) Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din
entitatea publică

8. Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.

9. Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
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proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.

10. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.

11. Beneficiarii direcţi ai educaţiei şi
formării profesionale

Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi
persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare
profesională.

12. Învăţământ preuniversitar Educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar
(0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), învăţământul
primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV,
învăţământul secundar, care cuprinde învăţământul secundar
inferior sau gimnazial (clasele V - VIII) și învăţământul
secundar superior, care poate fi liceal(clasele de liceu IX -
XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată de minimum 3
ani și învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde
învăţământul postliceal.

13. Profesorul educator-puericultor/
învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru învăţământul preșcolar

Coordonatorul activităților grupei/clasei de peșcolari/elevi,
provenind dintre cadrele didactice de predare sau de instruire
practică, numit de director și care predă la grupa/clasa
respectivă.

14. Învățarea Reprezintă munca intelectuală și fizică desfășurată în mod
sistematic de către peșcolari/elevi, în vederea însușirii
conținutului ideatic și formării abilităților necesare dezvoltării
continue a personalității.

15. Documente justificative Documente atașate de părinți la cererea tip de înscriere, care
demonstrează criteriile generale și/sau specific de departajare.

16. Circumscripţie Subdiviziune a unei unități teritorial-administrative, organizată
în vederea desfășurării, în bune condiții, a unei activități în
cadrul statului.

7.2 Abrevieri:

Nr.
crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. EP Entitate Publică
2. PO Procedură operațională
3. CEAC Comisia pentru evaluare și asigurare a calității
4. MEC Ministerul Educației și Cercetării
5. ISJ Inspectoratul Școlar Județean
6. SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România
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8. Descrierea procedurii

În vederea desfășurării activităților de re/înscriere, conducătorul Grădiniței numește,
prin decizie scrisă, membrii comisiei de re/înscriere din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7
Sighetu Marmației, în baza hotărârii Consiliului de Administrație. Modelul hotărârii se
regăsește în Formularul F01-PO-C19, iar al deciziei, în Formularul F02-PO-C19.

Din Comisia de re/înscriere face parte și un membru din Compartimentul Secretariat,
care se ocupă atât de înscrierea copiilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea,
actualizarea permanentă a evidenţei acestora, rezolvarea problemelor privind mişcarea
preşcolarilor, precum și transmiterea și afișarea informaţiilor cu privire la desfășurarea
re/înscrierii la nivelul unităţii de învăţământ.

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul
preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ:
 reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o

frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
 înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai - 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura
în două etape: 8 iunie - 3 iulie și 20 iulie - 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în
cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 - 31 august.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere și pentru aducerea la
cunoștința părinților și a publicului interesat, Secretarul afișează într-un loc vizibil în
grădiniță și pe site-ul acesteia, dacă există, următoarele informații:

 capacitatea Grădiniței (numărul de copiii pentru care a fost proiectată);
 numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar în 2020-2021

(pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), avându-se în vedere efectivele formațiunilor
de studiu, respectiv o grupă să cuprindă în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10
şi nu mai mult de 20;

 orarul reînscrierilor/înscrierilor stabilit de conducătorul Grădiniței;
 perioadele programate pentru validarea cererilor în vederea reînscrierii/înscrierii

preșcolarilor;
 perioadele programate pentru validarea cererilor în vederea reînscrierii/înscrierii

preșcolarilor;
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 criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 numărul de copiii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil;
 statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată

ARACIP.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât
numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face prin aplicarea succesivă a criteriilor de
departajare generale și a celor specifice, cu respectarea numărului maxim de copii la grupă.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
 existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului

care provine de la o casă de copiii/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.

Criteriile specifice de departajare:
 sunt elaborate de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației, aprobate

de către Consiliul de administrație și avizate de către consilierul juridic al
Inspectoratului Școlar Județean până la data de 29 mai 2020;

 se aplică după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale;
 în vederea aplicării acestor criterii, unitatea de învățământ va preciza documentele

doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de
înscriere;

 nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri,
organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

8.1. Reînscrierea în învățământul preșcolar (25 mai 2020 – 05 iunie 2020)

Conducătorul Grădiniței stabilește programul reînscrierilor ce va fi afişat, la loc vizibil,
în vederea informării părinților şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă
există.

Părinții copiilor depun cererile de reînscriere, conform modelului prevăzut în
Formularul F03-PO-C19. Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau
fax.
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Ulterior, Secretarul introduce cererile în Platforma SIIIR completând următoarele
câmpuri:
 Plan de școlarizare – linia din plan de școlarizare pentru care se reînscrie copilul:

 se apasă butonul de căutare ( ) pentru a deschide fereastra cu liniile din planul de
școlarizare;

 se electeaz[ linia din planul de școlarizare aferentă tipului de formațiune de studiu
în care va fi reînscris copilul;

 se apasă butonul de salvare;
 Număr cerere – numărul cererii de reînscriere depusă de către

părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului, la secretariatul Grădiniței;
 Dată cerere – data înregistrării cererii.
Un copil va fi reînscris la grupa corespunzătoare vârstei, dar nu poate fi reînscris la un

tip/formațiune de studiu inferior celui la care este asociat.
Pentru ștergerea reînscrierii se selectează înregistrarea dorită, se apasă butonul “x”, și

apoi butonul de Salvare (nu se șterge numărul cererii și data cererii pentru că se vor șterge
automat la salvare.

În urma finalizării etapei de reînscriere, Secretarul afișează listele nominale ale copiilor
reînscriși și a locurilor rămase libere, la data de 5 iunie 2020.

8.2. Înscrierea copiilor nou veniți

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se realizează în ordinea
descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii, de regulă, de 5 ani, împliniți
la 31 august 2020), grupa mijlocie (copii, de regulă, de 4 ani, împliniți la 31 august 2020) și
grupa mică (copii, de regulă, de 3 ani, împliniți la 31 august 2020).

La începerea anului școlar, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației
încheie cu părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai copiilor un Contract educaţional, ce
include drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, conform modelului prevăzut în
Formularul F04-PO-C19.

8.2.1.Etapa I de înscriere – 08 iunie – 03 iulie 2020

Colectarea cererilor de înscriere (08 iunie – 26 iunie 2020)

În perioada 08 iunie – 26 iunie 2020 părinţii copiilor vor înregistra solicitările de
înscriere în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației, dacă aceasta are locuri
disponibile pentru anul şcolar 2020-2021
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Indiferent de locurile stabilite, unitatea de învățământ primește, cu prioritate, toate
solicitările pentru grupa mare.

Solicitarea de înscriere va fi însoțită de documentele justificative care să demonstreze
criteriile de departajare generale și specifice elaborate de Grădinița cu Program Prelungit Nr.
7 Sighetu Marmației.

În acest sens, părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului depune următoarele
documente necesare înscrierii:

 cerere-tip de înscriere – generată de SIIIR;
 copie certificat de naștere copil;
 copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;
 hotărâri judecătorești (dacă e cazul);
 declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată

de ambii părinți/tutore/reprezentant legal, conform modelului prevăzut în Formularul
F05-PO-C19;

 fișa medicală, completată conform reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de
familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar;

 declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală precum și un
document medical care justifică amânarea;

 documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau
specifice ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat.

Documentele depuse de părintele/tutorele/reprezentantul legal al preșcolarului și
informațiile declarate de acesta în cererea de înscriere, vor fi verificate de membrii comisiei
de re/înscriere din unitatea de învățământ. Cererea va fi introdusă în platforma SIIIR, iar după
validarea datelor înregistrate, se va tipări o cerere-tip electronică.
Părintele/tutorele/reprezentantul legal verifică dacă datele înregistrate sunt corecte și
semnează pentur validare.

După autentificarea în platforma SIIIR, Secretarul accesează subdomeniul Înscriere
copil din modulul Înscriere la grădiniță, în vederea înregistrării cererilor de înscriere,
accesând următoarele secțiuni:

 Căutare copil – introduce CNP-ul copilului și se apasă butonul Caută; în urma acestei
operații, sistemul verifică faptul că respectivul copil nu este asociat/înscris la altă unitate
de învățământ;
 Completare cerere de înscriere:

Secțiunea Date privind solicitantul – se completează informațiile aferente
solicitantului cererii de înscriere;

 Secțiunea Date privind copilul – se completează informațiile despre copil;
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Secțiunea Date privind înscrierea la grădiniță – se selectează unitatea de
învățământ și linia planului de școlarizare aferente fiecăreia, conform
opțiunilor exprimate de către solicitant;

Secțiunea Date despre frații/surorile copilului – se apasă butonul Adaugă, iar
în fereastra de dialog care va apărea pe ecran, se completează informațiile
solicitate în fiecare câmp obligatoriu și apoi se apasă butonul Salvează care
devine act odată ce datele au fost corect introduse;

Secțiunea Criterii de departajare – se bifează criteriile de departajare, conform
actelor prezentate;

Secțiunea Declarații de consimțământ – la finalul formularului se vor bifa
declarațiile de consimțământ, conform opțiunii solicitantului.

În urma completării cererii de înscriere în platforma SIIIR, salvarea cererii se
realizează prin apăsarea butonului Salvează. În urma acestei operații se deschide ecranul Opis,
în care se bifează documentele anexate cererii și apoi se apasă butonul Salvează. Ulterior, se
listează cererea de înscriere prin apăsarea butonului Descarcă cerere, și se înmânează
părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al preșcolarului, în vederea verificării de către
acesta a corectitudinii datelor înregistrate și semnării pentru validare.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/își exprimă maxim trei opțiuni
pentru unități de învățământ în care există locuri disponibile.

După verificarea și semnarea cererii, se bifează Validare cerere și se apasă butonul
Finalizează pentru încheierea procesului.

Dacă în urma verificării sunt identificate informații greșite, Secretarul va redeschide și
corecta cererea.

În situația în care planul de școlarizare aferent Grădiniței nu este avizat de către ISJ,
cererile tipărite vor fi marcate ca fiind Document neoficial.

În vederea înscrierii, părintele/tutorele/reprezentantul legal poate comunica unității de
învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind
solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în
aplicația informatică specifică. În acest caz, 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. Comunicarea va fi afișată la sediul
unității de învățământ, la loc vizibil și va fi postată pe site-ul acesteia, dacă există.

Procesarea cererilor de înscriere (29 iunie – 03 iulie 2020)
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După încheierea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, platforma SIIIR trece
în faza de procesare a cererilor depuse. Din meniul aflat în stânga ecranului, procesarea
cererilor se realizează accesând subdomeniul Listă cereri.

După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, comisia de re/înscriere
din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației analizează dosarele/cererile
depuse, astfel:
 Faza I – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca

prima opțiune – termen limită 30 iunie, ora 14.00;
 Faza II – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

doua opțiune – termen limită 02 iulie, ora 14.00;
 Faza III – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

treia opțiune – termen limită 03 iulie ora 14.00.
După analizarea cererilor conform primei opțiuni exprimate, preşedinţii/membrii

comisiilor de reînscriere/înscriere direcţionează dosarele nesoluționate către unitățile de
învățământ aflate pe a doua poziție din opțiunile exprimate.

Dosarele nesoluționate conform opțiunii 2, vor fi direcționate către unitatea de
învățământ care reprezintă opțiunea 3.

Dosarele nesoluționate conform opțiunii 3 se vor reîntoarce la unitatea de învățământ la
care a fost depus dosarul. Preşedinţii/membrii comisiilor de reînscriere/înscriere preiau
dosarele direcționate pe baza Procesului verbal al cărui model este prevăzut în Formularul
F06-PO-C19.

Copiii respinși după cele trei faze ale Etapei I vor putea fi înscriși pe locurile rămase
libere pentru Etapa a II-a.

În data de 06 iulie 2020, Secretariatul afișează la nivelul Grădiniței lista finală a
copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020 – 2021, prima etapă, după validarea înscrierilor în
SIIIR, precum și lista copiilor respinși și locurile rămase libere.

În situația în care Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației nu mai are
locuri disponibile după prima etapă, aceasta nu poate primi cereri- tip de înscriere pentru
etapa a doua.

8.2.2.Etapa a II-a de înscriere – 20 iulie – 10 august 2020

Colectarea cererilor de înscriere(20 iulie – 31 iulie 2020)

În perioada 20 iulie – 31 iulie 2020, părinţii/tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care
nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ preșcolar în prima etapă de înscriere sau care
nu au participat la această etapă, solicită înscrierea la o unitate de învăţământ cu nivel
preşcolar care are locuri libere. Se fac 3 opțiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
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Solicitarea se face la unitatea aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru
etapa a II-a.

Solicitarea de înscriere se va realiza și prin fax, poștă electronică sau telefonic în
intervalul orar afișat la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației. Vor fi
furnizate date privind: solicitantul, copilul, opțiunile privind unitățile la care se dorește
înscrierea (maxim 3), motivul încadrării în criteriile generale sau specifice de departajare.

Completarea dosarului cu documentele necesare înscrierii pentru etapa I, precum și
validarea cererii tip de înscriere, pentru solicitările făcute telefonic, prin fax sau poștă
electronică, se va realiza conform unei programări (zi, interval orar) stabilită și comunicată de
către Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației, cu respectarea tuturor
măsurilor de protecție.

Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima
poziţie din cele trei opţiuni exprimate, în prezenţa părintelui/tutorelui/reprezentantului legal şi
a cel puţin unui membru din comisia de înscriere.

Comisia de înscriere verifică toate informaţiile, declarate în cererea de solicitare a
înscrierii, precum și documentele anexate. Cererea va fi introdusă în aplicaţia informatică
SIIIR iar după validarea datelor înregistrate se va tipări o cerere-tip electronică.
Părintele/tutorele/reprezentantul legal verifică corectitudinea datelor înregistrate şi semnează
pentru validare.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/își exprimă maxim trei opţiuni
pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile.

Procesarea cererilor de înscriere (3 august – 10 august 2020)

După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației analizează dosarele/cererile depuse astfel, similar Etapei I,
după cum urmează:

 Faza I – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca
prima opțiune – termen limită: 05 august ora 14.00;

 Faza II – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca
a doua opțiune – termen limită: 07 august ora 14.00;

 Faza III – evaluarea cererilor de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca
a treia opțiune – termen limită: 10 august ora 14.00.
După analizarea cererilor conform primei opțiuni exprimate, preşedinţii/membrii

comisiilor de reînscriere/înscriere de la nivelul Grădiniței direcţionează dosarele
nesoluționate către unitățile de învățământ, aflate pe a doua poziție din opțiunile exprimate.

Dosarele nesoluționate conform opțiunii 2, vor fi direcționate către unitatea de
învățământ care reprezintă opțiunea 3.
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Dosarele nesoluționate conform opțiunii 3 se vor reîntoarce la unitatea de învățământ la
care a fost depus dosarul.

Preşedinţii/membrii comisiilor de reînscriere/înscriere de la nivelul unităților de
învățământ preiau aceste dosare pe baza Procesului verbal (Formularul F06-PO-C19).

Copiii respinși în etapa a II-a vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa
de ajustări. În data de 10 august 2020 , Secretariatul Grădiniței afișează listele finale ale
copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020-2021, etapa a II-a, după validarea înscrierilor în
SIIIR, lista copiilor respinși și locurile rămase libere.

În situația în care Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației nu mai are
locuri disponibile după a doua etapă, aceasta nu poate primi cereri-tip de înscriere pentru
etapa de ajustări.

8.2.3.Etapa de ajustări (11 august – 31 august 2020)

După încheierea celei de-a doua etape a înscrierii la grădiniță, se deschide etapa de
ajustări ce presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase
libere.

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației introduce şi validează, pe
locurile libere, cererile depuse, acestea fiind admise după validare. Numai în cadrul acestei
etape, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinită vârsta de 3 ani la data de 31 august
2020 și cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscriși, în limita locurilor
disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani.

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 7 Sighetu Marmației, ISJ consiliază și sprijină părinții, ținând cont, cu
precădere, de interesul educațional al copilului. De asemenea, ISJ se asigură că la nivelul
Grădiniței sunt îndeplinite condițiile organizatorice și logistice necesare.

9. Responsabilităţi

Conducătorul unității de învățământ
 se asigură de respectarea tuturor termenelor limită stabilite prin legislația în vigoare,

deoarece toate fazele de înscriere se desfășoară la nivel unitar, național iar orice întârziere
conduce la decalaje;

 numește membrii comisiei de re/înscriere, prin decizie scrisă;
 verifică existența manualului SIIIR și se asigură că întregul personal implicat în prezenta

procedură citește manualul și aplică pașii standard necesari;
 răspunde de introducerea datelor în platforma SIIIR.
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Consiliul de Administrație
 stabilește orarul desfășurării celor două etape, cu respectarea termenelor de început și

sfârșit stabilite de MEN;
 hotărăște componența comisiei de re/înscriere;
 aprobă criteriile specifice de departajare stabilite la nivelul unității de învățământ.

Membrii Comisiei de re/înscriere
 primesc și verifică dosarele de înscriere depuse de părintele/tutorele/reprezentantul legal al

copilului și introduc datele în Platforma SIIIR;
 urmăresc procesarea cererilor și țin cont de termenele limită stabilite de MEC;â
 analizează dosarele/cererile depuse;
 direcţionează dosarele nesoluționate către unitățile de învățământ aflate pe alte poziții din

opțiunile exprimate;
 predau dosarele nesoluționate comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ

situată pe alte poziții, pe baza unui proces-verbal de predare-primire;\
 preiau dosarele direcționate pe baza Procesului verbal de la celelalte unități, ori de câte ori

situația o impune;
 asistă la validarea cererii-tip;
 Secretarul
 procedează la înscrierea copiilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
copiilor;

 afișează într-un loc vizibil în grădiniță și pe site-ul acesteia, dacă există, informațiile și
documentele necesare desfășurării prezentei proceduri, în vederea informării părinților şi a
publicului interesat;

 preia solicitările de re/înscriere prin poștă electronică, telefonic sau fax;
 verifică dosarul cu documentele necesare înscrierii pentru etapa I, completate de părinți,

precum și validarea cererii tip de înscriere, pentru solicitările făcute telefonic, prin fax sau
poștă electronică, cu respectarea tuturormăsurilor de protecție.
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10. Formulare

10.1 Formular evidență modificări

Nr.
Crt.

Ediția Data
ediției

Revizia Data
reviziei

Nr.
Pag.

Descriere modificare Semnătura
conducătorului
departamentului

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

10.2 Formular analiză procedură

Nr.
Crt.

Compartiment Nume și
prenume
conducător

compartiment

Înlocuitor
de drept
sau

delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura Data Observații Semnătura Data

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

10.3 Formular distribuire procedură

Nr.
Crt.

Compartiment Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătura Data
retragerii

Data
intrării în
vigoare a
procedurii

Semnătura
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1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

11. Anexe
 Formular F01-PO-C19: Hotărârea CA privind constituirea Comisiei de re/înscriere;
 Formular F02-PO-C19: Decizie privind constituirea Comisie de re/înscriere;
 Formular F03-PO-C19: Cerere de reînscriere în învățământul preșcolar;
 Formular F04-PO-C19: Modelul contractului educaţional;
 Formular F05-PO-C19: Declarația-acord de înscriere;
 Formular F06-PO-C19: Proces verbal predare-primire dosare nesoluționate.
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