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PROGRAMUL DE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (31.05.2021-11.06.2021) 

 

1. Colectare cereri de înscriere 31.05.2021-11.06.2021 - părintele solicită înscrierea în una din unitățile de 

învățământ, putând opta pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar.  

 

Înscrierile în prima etapă se vor realiza: 

 prin depunerea dosarului la sediul de pe strada Cojocnei 93-99 SAU  

 online prin transmiterea documentelor solicitate SCANATE într-un singur document pdf 

la adresa de email: grad.29_cj@yahoo.com ; 

 telefonic / fax   la numărul : 0364889118   

  

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: 

PROGRAM PRELUNGIT 

 Dosar plic 

 Cerere-tip de înscriere(secretariat/site) 

 Copie - certificat de naştere copil; 

 Copie - cartea de identitate a părinţilor; 

 Contract de închiriere din care să rezulte reşedinţa, pe numele părintelui ( DACĂ ESTE CAZUL) 

 Adeverinţă care să ateste calitatea de salariat a ambilor părinţi/tutori legali, specificându-se 

adresa/punctul de lucru; 

 Acte doveditoare care justifică criteriile de departajare, dacă este cazul; 

 Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale(secretariat/site)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gradinita-lizuca-cluj.ro/
mailto:grad.29_cj@yahoo.com


          PROGRAM NORMAL (Structura I-strada Grădinarilor nr. 6, Structura II-strada Blajului, nr.66) 

 Dosar plic 

 Cerere-tip de înscriere(secretariat/site) 

 Copie - certificat de naştere copil; 

 Copie - cartea de identitate a părinţilor; 

 Contract de închiriere din care să rezulte reşedinţa, pe numele părintelui ( DACĂ ESTE CAZUL) 

 Acte doveditoare care justifică criteriile de departajare, dacă este cazul; 

 Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (secretariat/site). 

 

Înscrierile se vor realiza după următorul program: 

 
DATA ZIUA INTERVAL ORAR 

31.05.2021 LUNI 9.00-14.00 

02.06.2021 MIERCURI 9.00-15.00 

03.06.2021 JOI 8.30-17.00 

04.06.2021 VINERI 9.00-13.00 

07.06.2021 LUNI 8.30-17.00 

08.06.2021 MARTI 9.00-15.00 

09.06.2021 MIERCURI 8.30-15.00 

10.06.2021 JOI 9.00-15.00 

11.06.2021 VINERI 9.00-12.00 

 
ETAPA DE VALIDARE:  

 se va realiza în baza unei programări comunicate la avizier şi pe site-ul grădiniţei. 

 presupune prezenta părintelui/tutorelui legal în unitate pentru validarea cererii ( trimisă on-

line/telefon/fax) 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele: 

 existența unui document care dovedește că un copil 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); 

 existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte; 

 existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; 

 existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și 

profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. 

 



Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare 

cumulate de către fiecare copil. 

 

După epuizarea departajării pe baza criteriilor generale, în cazul existenței mai multor solicitări decât numărul 

de locuri pentru înscrierea copiilor au fost aprobate și se vor aplica următoarele CRITERII SPECIFICE: 

 

I.   Vârsta copilului (3 ani împliniți până la data de 31.08.2021) 

II. Domiciliul copilului în proximitatea grădiniței. 

III. Locul de muncă al părinților/al unuia dintre părinți în proximitatea  grădiniței 

IV. Frați înscriși în instituțiile de învățământ sau îngrijire din proximitatea grădiniței. 

 

Informații legate de înscrieri se pot obține la următoarele numere de telefon: 0264/424727; 0364/889118 

 

 


