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ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ 
PENTRU ANUL ȘCOLAR  

2020 - 2021 
 

1. Dosar plic 
2. Cerere tip înscriere în SIIIR (de la secretariatul Școlii Gimnaziale Călan sau Grădinița  

                                                 ”Voinicelul” Călan) 
3. Cerere tip unitate școlară  (de la secretariatul Școlii Gimnaziale Călan sau Grădinița  

                                                 ”Voinicelul” Călan) 
4. Copie certificat naștere preșcolar 
5. Copie Carte Identitate ambii părinți 
6. Adeverință medicală de la medicul de familie care sa ateste vaccinurile și că este apt de 

integrare în colectivitate. 
 
După caz copie după: 

7. Certificat de căsătorie (pentru părinții căsătoriți) 
8. Sentință de divorț (pentru părinții divorțați din care să reiese încredințarea minorului către 

părinte) sau în cazul custodiei comune acordul de celuilalt părinte pentru înscriere în 
uinitate. 

9. Alte acte doveditoare de încredințare a minorului către reprezentantul legal (în cazul 
părinților plecați în străinătate sau a copiilor încredințați către asistenți maternali sau alte 
persoane reprezentante legale ale minorului – în acest caz se atașează și copie după 
cartea de identitate a reprezentantului legal). 
Toate aceste copii vor fi însoțite la momentul înscrierii și de actele în original pentru 
confruntare. 
 
Părinții care doresc înscrierea la învățământul cu program prelungit trebuie să 
prezinte obligatoriu: 
  

10.  Adeverințe de la locul de muncă pentru cei doi părinți care să ateste faptul că sunt 
angajați.  
 

În cazul unui număr mai mare de solicitări decât numărul de locuri existent, criteriile de 
departajare vor fi următoarele: 
 
1. 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);  

2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  

3. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;  

4. Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;  

5. Prioritate la înscriere la învățământul cu program prelungit o au preșcolarii a căror 
părinți sunt încadrați în muncă. 

NOTĂ 

TOATE ACTELE PRECIZATE MAI SUS VOR FI ADUSE LA SECRETARIATUL ŞCOLII GIMNAZIALE 
CĂLAN, ÎN MOMENTUL ÎN CARE VA FI VALIDATĂ CERERE PREŞCOLARULUI, DUPĂ O PLANIFICARE 

PREALABILĂ DIN PARTEA UNITĂŢII 
 


