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OFERTA DE ŞCOLARIZARE CONFORMĂ PLANULUI DE ŞCOLARIZARE 

APROBAT DE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ  

- PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021- 
 

 

Conform adresei MEC nr. 791 din 04.05.2020, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste 

între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape: 

 1) reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi 

urmează să o frecventeze şi în anul şcolar care urmează - (ETAPĂ FINALIZATĂ) 

 2) înscrierea copiilor care nu au frecventat învăţământul preşcola r- (ÎN ETAPE CONFORM 

ANUNȚULUI) 

SITUAȚIA LOCURILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

  

 Grădinița cu Program Normal Veseliei, structura I (Str. Morii nr. 5, loc. Gherla, jud. Cluj) 

 

Nr. grupe Grupa Locuri aprobate Locuri ocupate la 

reînscrieri 

Locuri disponibile 

0,50 Mică 

 

18 7 11 

0,50 

 

Mijlocie 10 10 0 

1 

 

Mare 22 19 3 

 

Grădinița cu Program Prelungit Veseliei (Aleea Brazilor nr. 14, loc. Gherla, jud. Cluj) 

 

Nr. grupe Grupa Locuri aprobate Locuri ocupate la 

reînscrieri 

Locuri 

disponibile 

1,50 

 

Mica 42 18 24 

1,50 

 

Mijlocie 38 28 10 

2 Mare 50 48 2 

Hășdate 

0,33 

 

Mică 1 0 1 

0,33 

 

Mijlocie 6 6 0 

0,34 

 

Mare 11 11 0 
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PROGRAMUL DE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021  
ETAPA I:  08.06.2020 - 03.07.2020  

1. Colectare cereri de înscriere 08.06.2020-26.06.2020 - părintele solicită înscrierea în 

grădinița a copiilor care împlinesc 3 ani până la 31.08.2020, putând opta pentru trei 

unități/structuri de învățământ preșcolar. 

Pentru înscriere poate opta pentru una din variante: 

 a. Va descărca cererea de înscriere si declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal 

de pe site-ul grădiniței, www.gradinitaveseliei.ro , o va complete, o va semna și, alături de 

celălalte documentele solicitate, le va trimite scanate pe adresa de email:  gveseliei@yahoo.com, 

sau la nr. fax 0264241572, în intervalul 08.06.2020 - 25.06.2020.  

-  Persoana desemnată din grădiniță va răspunde cu mesajul: am primit documentele, dosarul este 

complet, sau după caz, am primit documentele, vă lipsește……., documentul nu este 

lizibil……etc.  

-  Dacă sunteți în situația că nu ați primit răspunsul de confirmare a primirii documentelor în 

maxim o zi de la trimitere - va trebui să le retrimiteți, iar dacă aveți nelămuriri puteți să sunați la 

tel. 0264241572, în intervalul orar 09.00 - 12.00 

 

b. Puteți ridica formularele de la sediul grădiniței, zilnic, între orele 9,00 – 12,00, le completați, 

le așezați într-un dosar plic si le depuneți la sediul unității într-un loc special amenajat la intrarea în 

grădiniță păstrând toate regulile de igienă (mască și mănuși) și distanțare fizică, atât față de 

operatorul de la nivelul grădiniței, cât și față de ceilalți părinți /bunici prezenți pentru depunerea 

dosarelor.  

Documentele vor fi verificate de către operatorul de la nivelul unității și vor fi introduse în 

aplicatia de înscriere SIIIR.  

Foarte important să notați în cerere toate datele solicitate pentru a fi putea contactați în cazul în 

care este nevoie.  

 

2. Procesare cererilor de înscriere 29.06.2020-03.07.2020 

 a. Procesare cereri- Faza 1 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca prima opțiune și vor fi afișate la sediul unității în 30.06.2020, până la ora 

14.00.  

b. Procesare cereri- Faza 2(dacă va fi cazul) - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere 

de la unitățile de învățământ, exprimate ca a doua opțiune și afișate (02.07.2020, ora 14.00). 

 c. Procesare cereri- Faza 3 (dacă va fi cazul) - în această fază vor fi evaluate cererile de 

înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca a treia opțiune (03.07.2020, ora 14.00) 

3. Rezultatele în urma procesării cererilor vor fi postate pe site-ul grădiniței după data de 

03.07.2020 Copiii respinși după cele 3 faze ale Etapei I se vor putea înscrie pe locurile rămase 

libere pentru Faza a II-a.  

 

ETAPĂ A II-A DE ÎNSCRIERE (în limita locurilor disponibile) : 20.07.2020-10.08.2020: - se 

organizează doar dacă locurile nu se ocupă la prima etapă de înscriere  

1. Colectare cereri de înscriere: 20.07.2020 - 31.07.2020 - părintele solicită înscrierea în una din 

unitățile de învățământ, putând opta, în limita locurilor disponibile, pentru trei unități/structuri de 

învățământ preșcolar.  

2. Părintele va descărca cererea de înscriere de pe site-ul grădiniței, www.gradinitaveseliei.ro , 

o va completa și semna, apoi, alături de documentele solicitate le va trimite pe adresa de email: 

gveseliei@yahoo.com, sau la nr. fax 0264241572, în intervalul 20.07.2020 - 30.07. 2020.  

3. Procesare cereri de înscriere 03.08.2020 - 10.08.2020 

 a. Procesare cereri- Faza 1 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca prima opțiune (05.08.2020, ora 14.00). 



b. Procesare cereri- Faza 2 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca a doua opțiune și afișate (07.08.2020, ora 14.00).  

c. Procesare cereri- Faza 3- în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ, exprimate ca a treia opțiune (10.08.2020, ora 14.00).  

4. Rezultatele în urma procesării cererilor vor fi postate la vizierul grădiniței după data de 

10.08.2020. Copiii respinși în Etapa a II - a Faza 3 se vor putea înscrie pe locurile rămase libere 

pentru Etapa de ajustări. 

 

III.ETAPA DE AJUSTĂRI(în limita locurilor disponibile) - 11.08.2020-31.08.2020  

1. Presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.  

2. În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în 

învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi 

aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum 

urmează:  

Criteriile generale sunt următoarele şi presupun: 
 a. -Existența unui document care dovedește ca este orfan de ambii părinți /provine de la un centru 

de plasament/plasament familial; 

 b. -Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;  

 c. -Existența unui frate/surori înmatriculat(ă) în grădiniță;  

d. -Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.  

 

Criterii specifice Grădiniței cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla  

1. Proximitatea domiciliului- dovedită prin Copia cărții de identitate a părinților; 

2. Ambii părinți au loc de muncă 

 

 Pentru copiii care împlinesc 3 ani până la 31 12 2020 așteptăm aprobare din partea ISJ Cluj după 

parcurgerea etapelor de înscriere, în limita locurilor disponibile. 

 

 

Echipa grădiniței vă așteaptă cu mult drag!  


