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ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019– 2020 

 
Înscrierea copiilor pentru anul şcolar 2019-2020 se face începând cu data de 20 mai 2019, zilnic între orele 

09 - 12.la sediul grădiniței de pe Aleea Brazilor nr. 14, loc. Gherla, jud. Cluj 

 Înscrierea la grădiniţa se va realiza pe o platformă electronică, procedura fiind asemănătoare cu cea pentru 

înscrierea în clasa pregătitoare  

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR : 

-cerere tip de la grădiniță 

 - copie certificat de naştere copil. 

 - copie carte identitate părinţi 

 - adeverinţe de salariat pentru părinţi 

 - sentinţă divorţ dacă este cazul  

- acte doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor generale și a criteriilor specifice de departajare în situația în 

care numarul de cereri este mai mare decât numărul de locuri 

-adeverință de la medicul de familie cu vaccinurile și starea clinică a copilului - se va aduce la 

începutul anului școlar  

- un dosar plic 

Procedura de înscriere: 

Etapa 1: la grupa mică se înscriu copiii care împlinesc 3 ani până la 31 august 2019 
 20 05 2019 – 07 06 2019,ora 12: părinţii copiilor vor depune dosarele la grădiniță 

 10 06 2019 – 14 06 2019, proceserea cererilor de înscriere 

 18 iunie 2019 – ora 15 –Afişa listelor finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 

2019 – 2020, după prima etapă. 

Etapa 2: la grupa mică se înscriu copiii care împlinesc 3 ani până la 31 decembrie 2019 (în limita 

locurilor disponibile se înscriu copii între 2-3 ani până la 31 08 2019) 
 24 06 2019 – 19 07 2019, ora 12: colectare dosarelor de înscriere 

 22 07 2019 – 26 07 2019, procesarea cererile de înscriere 

 27 07 2019 - afișarea listelor cu copiii admiși 

 După aceste două etape este prevăzută și o etapă de ajustări în intervalul calendaristic -  29 07 2019 – 

30 08 2019. 

 Un părinte poate opta pentru 3 grădiniţe şi va depune dosarul la grădiniţa care este prima opţiune  

 Cererea electronică de înscriere va fi completată de către operatorul de la nivelul grădiniţei şi va conţine 

următoarele date: 

 - Date privind solicitantul înscrierii 

 - Nume şi prenume parinte/tutore 

-  Domiciliul, resedinţa (strada, număr, bloc, apartament, cod poştal , telefon, calitatea (Părinte sau tutore) 

-  Numele şi prenumele copilului ,  

- CNP, cetăţenie, naţionalitate, religie 

 Cererile de înscriere se listează și din a aplicaţie şi se validează de către părinte prin semnătură.  

evaluarea cererilor se va realiza în 3 etape: 

 -11 06 2019-pentru prima opţiune exprimată în cererea depusă 

 - 13 06 2019- pentru a doua opţiune 

 - 14 06 2019- pentru a treia opţiune 

 A DOUA ETAPĂ DE INSCRIERE -24 06 2019 - 19 07 2019, se va derula doar dacă vor rămâne locuri 

libere după prima etapă de înscriere 

 ETAPA DE AJUSTĂRI-29 07 2019 - 30 08 2019 , pe locurile rămase libere. 



 

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

 

Grădinița cu Program Prelungit Veseliei 

Aleea Brazilor nr. 14 

Loc Gherla, jud. Cluj 
GRUPA NR. GRUPE LOCURI 

APROBATE 

LOCURI LIBERE (după 

etapa de reînscriere) 

Mică  1,50 42 24 

Mijlocie  1,50 42 1 

Mare  2 46 3 

Mică-mijlocie-

mare (Hășdate) 

1 21 5 (mică), 2 (mijlocie)  

Total  6 151 35 

 

Grădinița cu Program Normal Veseliei, structura I 

Str. Morii nr. 5 

Loc. Gherla, jud. Cluj 
 

GRUPĂ NR. GRUPE LOCURI 

APROBATE 

LOCURI LIBERE (se va 

completa după etapa de 

reînscriere) 

Grupa mică 1 20 13 

Grupa mijlocie 0,50 12 4 

Grupa mare 0,50 12 1 

             Total  2 44 18 

 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE 

Zinic în perioada de înscriere între orele: 9 - 12 

 
Criterii generale de departajare 

 

 -Existenta unui document care dovedeste că este orfan de ambii părinti /provine de la un centru de 

plasament/plasament familial  

- Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un parinte/de ambii părinți 

 -Existenta unui frate/surori inmatriculate in gradinita  

-Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului 

 

Criterii specifice de departajare: 

 

1. în ordinea vârstei: 3 ani împliniți la 30 august 2019 (4 puncte) 

                                  3 ani împliniți la 31 decembrie 2019 (3puncte) 

2. doi părinți salariați (2 puncte) 

3. un părinte salariat (1 punct) 

 

În limita locurilor disponibile vor fi înscriși copiii între 2 și 3 ani! 

 

Criteriile generale şi criteriile specifice se aplică în situaţia în care numărul cererilor depăşeşte numărul de 

locuri aprobate prin Planul de şcolarizare, după reînscrierea copiilor existenţi în grădiniţă în anul şcolar 

2018-2019.                                                                                                                      Vă așteptăm cu drag! 

 

Colectivul grădiniței                                                                Director, 

                                                                                        Chiorean Măriuca 


