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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ  
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

sau 

 

 

 

 

cu respectarea acelorași  
 măsuri 

 

 

 

 

 

           CRITERII GENERALE                                   CRITERII SPECIFICE 

Program primire dosare                                                    09-26 iunie 2020 

                                                              De luni până miercuri- 9.00-12.00; joi și vineri- 12.00-15.00 

Modalitate de înscriere 

✓ Direct la sediul grădiniței 

       Conform programului de mai sus, cu 

respectarea măsurilor de distanțare socială. 
Vă rugăm să purtați mască și să aveți la 
dvs. un pix personal pentru completarea 

documentației. 

✓ On-line (prin trimiterea fișei de 
înscriere completată la adresa  
gradinitapp14inscriere2020@gmail.com) 

✓ Telefonic (0232/ 250304 sau 0232/250306) 

      Ulterior veți fi programat pentru a aduce 
documentele justificative la sediul grădiniței 
pentru validarea datelor. 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

• Cerere de înscriere tip completată și semnată; 
• Certificatul de naștere al copilului (copie); 
• Acte de identitate ale părinților/ reprezentanților legali (copie); 
• Documente doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și specifice de înscriere 

la grădiniță/ Adeverințe de salariat conform OM NR. 4464/07.09.2000. 

 

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/ 
înmatriculate în anul școlar următor în  unitatea de 
învățământ; 
4. Existența unui certificat medical de încadrare în grad 
de handicap a copilului, însoțit de certificatul de 
orientare școlară eliberat de Comisia de orientare 
școlară și profesională. 

1. Copilul trebuie să aibă 3 ani împliniți până la data 
de 31 august 2020, iar departajarea se va face în 

ordinea descrescătoare a vârstei; 
2. Existența unui document care atestă faptul că 
familia preșcolarului are domiciliul stabil în cartierele 

Canta/ Păcurari, în proximitatea grădiniței. 
 

      Pentru mai multe informații  vă rugăm consultați site-ul grădiniței: gradinitapp14inscriere2020@gmail.com 
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