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ANUNȚ

 

privind reinscrierea/ înscrierea copiilor în învățămantul preșcolar, în anul școlar 2021-

2022 
 

 

 

Perioada de reînscriere: 17.05.2021 - 28.05.2021, până la ora 12:00. Reînscrierea copiilor se face prin 

completarea cererii-tip, direct la grupa de gradiniță pe care copilul o frecventează în anul școlar curent. 

 

Perioada de înscriere 

 
ETAPA I - DE ÎNSCRIERE-31.05.2021-24.06.2021 
Colectare cereri de înscriere: 31.05.2021 – 11.06.2021. In data de 11.06.2021 se primesc cereri, până la ora 12:00. 
Procesare cereri: 11.06.2021 - 24 .06.2021. În data de 25.06.2021 se afișează lista copiilor admiși/respinși și locurile 
rămase libere. 
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ETAPA II - DE ÎNSCRIERE-28.06.2021-16.07.2021 
Colectare cereri de înscriere: 28,06.2021- 02.07.2021. pe locurile rămase libere dupa prima etapa. în data de 11.06.2021 se 
primesc cereri, 
până la ora 12:00. În cazul în care nu au mai rămas locuri disponibile după prima etapă, nu se mai primesc cereri - tip 

de înscriere pentru etapa a doua. 

Procesare cereri: 02.07.2021 - 16.07.2021. În data de 16.07.2021 se afișează lista copiilor admiși/respinși ș i locurile 

rămase libere. 

 

 

Etapa de ajustări : 02.08.2021-31.08.2021, pe locurile rămase libere, dupa etapa a II-a în cazul în care nu au mai 

rămas locuri disponibile  după etapa a doua, nu se mai primesc cereri - tip de înscriere pentru etapa de ajustari.. 
Numai în cadrul acestei etape. după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinit vârsta de 3 ani la data de 
31.08.2021 și cuprinderea 
solicitarilor pentru grupa mare, vor putea.fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsa între 2 

- 3 ani. 
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Actele necesare înscrierii: 

 
a) cerere de înscriere, generată de aplicația informatică SIIIR ( se completează de către secretariatul Liceului „Vasile Conta”, cu informații 

din documentele prezentate de parinți); 

b) copie după certificatul de naștere al copilului; 

c) copie după actele de identitate ale parinților/reprezentanților și, după caz, pentru parinții divorțați hotararea judecatorească definitivă din 

care rezultă modul în care se exercită autoritatea parintească și unde a fost stabilită locuința minorului/sentinței de plasament sau a sentinței de 

încredințare în vederea adopției; 

d) adeverința de salariat pentru fiecare dintre parinți/reprezentanți legali ( doar pentru copii înscriși la program prelungit) 

e) dovada privind încadrarea copilului în criteriile generale ( excepție nr.crt. 3), dacă este cazul. 

f) avizul epidemiologic, completat conform reglementărilor în vigoare, eliberat de medicul de familie (se poate depune și la momentul 

începerii anului școlar). 
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