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Nr. înreg.  346 / 18.05.2020 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 16 DIN DATA DE 18.05.2020 

 

 

privind aprobarea perioadei de re/înscriere a preșcolarilor  pentru anul şcolar 2020-2021 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de 18.05.2020, 

 

 în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. l/05.01.2011 actualizată, 

art.96 şi a pevederilor ROFUIP, Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2017-2018, 

 în temeiul O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare 

şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,  

  în conformitate cu, LEGEA EDUCAŢIE NAŢIONALE nr. 1/2011, adresa MEC nr. 

797/04.05.2020 și adresa  ISJ Cluj nr. 791/04.05.2020 privind cadrul normativ pentru 

re/înscrieri în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021, 

 În baza voturilor exprimate și consemnate în Procesul-verbal, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.l  Se aprobă perioada 25 mai- 5 iunie 2020 pentru completarea de către părinți/tutori legali a 

cererilor de reînscriere a preșcolarilor pentru anul şcolar 2020-2021,  

Art.2 Educatoarele de la fiecare grupă, vor distribui părinților/tutorilor legali, cererile de 

reînscriere și le vor preda, completate, secretarului, respectând termenele cerute. 

Art.3 Orarul reînscrierilor va fi afișat la loc vizibil, inclusiv pe site-ul grădiniței. 

Art. 4 Se aprobă perioada 8 iunie - 31 august 2020 pentru înscrierea copiilor în grădiniţă în anul 

şcolar 2020-2021, realizeazată etapizat, conform procedurii stabilite de conducerea unutății. 

Art.5 Secretarul unităţii de învăţământ opera în SIIIR reînscrierile, respectând procedura 

elaborată de  minister. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  5 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în ședinţa din 

data de 18.05.2020. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

DIRECTOR, 

Prof.  Căldărușă-Borzași Elena-Maria 
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