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Reînscrierea/înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ preşcolar 

 anul școlar 2020-2021 
 

Unitățile de învățământ realizează reînscrierea și înscrierea preșcolarilor în conformitate cu 

adresa MEC nr.791/04.05.2020, înregistrată la I.S.J. Tulcea cu nr. 3119/05.05.2020, referitoare la 

asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 

2020- 2021 .  

   

DATA LIMITĂ/PERIOADA                                            ACTIVITATEA/EVENIMENTUL 

06 mai – 31 august  2020      

Reactualizarea site-ului unităţii şcolare, secțiunea „Înscrierea în 
învățământul preșcolar 2020-2021” şi afișarea la sediul fiecărei 
unități de învățământ și pe site-ul acesteia, a informațiilor care 
permit părinților să cunoască activitățile specifice etapelor de 
reînscriere și înscriere pentru anul școlar 2020- 2021 

25 mai – 05 iunie 2020      

Etapa de reînscriere a copiilor care frecventează unitatea de 
învățământ preșcolar, conform Procedurii informatice specifice - 
Modul SIIR- Înscrierea la grădiniță 2020/2021,  transmise de 
M.E.C. 
Afișarea în unitățile de învățământ a următoarelor informații: 

- orarul reînscrierilor  
- capacitatea instituției 
- numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2020/2021 (pe grupe de vârstă)  
- numărul de copii reînscriși din totalul disponibil 
Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau 
telefonic. 

06  - 25 mai 2020 
Elaborarea criteriilor specifice de departajare  și  aprobarea  în 
Consiliul de administrație al  unității de învățământ  

25  - 29 mai 2020 
Avizarea de către consilierul juridic al I.S.J. Tulcea  a criteriilor 
specifice de departajare elaborate  de unitățile de învățământ 

08.06.2020 - 03.07.2020 -  etapa I 

20.07.2020- 10.08.2020 -  etapa II 

11.08.2020- 31.08.2020 - etapa 

de ajustări 

 

 Etapele de înscriere, conform Procedurii informatice specifice - 
Modul SIIR- Înscrierea la grădiniță 2020/2021,  transmise de 
M.E.C. 
Afișarea în unitățile de învățământ a următoarelor informații: 

- circumscripțiile școlare  
- orarul înscrierilor 
- capacitatea instituției 
- numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2020/2021 ( pe grupe de vârstă) 
- criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea 

copiilor precum și lista documentelor care să dovedească 
îndeplinirea criteriilor specifice de departajare 



INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea 

Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 
  E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro 

DATA LIMITĂ/PERIOADA                                            ACTIVITATEA/EVENIMENTUL 

Părinții pot comunica unității de învățământ prin fax, poștă 
electronică sau telefonic datele necesare (date privind 
soticitantul, date privind copilul și date privind opțiunile 
exprimate) pentru a fi introduse în aplicația informatică . În 
acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicația specifică, 
iar validarea fișelor de înscriere  se va desfășura în ordinea în 
care cererile au fost introduse în aplicație, conform comunicării 
de pe site-ul /avizierul unității de învățământ. 
 

 

 


