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ANUNȚ 

 privind înscrierea preșcolarilor în anul școlar 2021-2022  
Număr locuri aprobat prin Proiectul de școlarizare: 50  Număr locuri aprobat prin Proiectul de școlarizare: 50  

Grupa mare: 18 

Grupa mijlocie: 16 

Grupa mică: 16  

Numărul copiilor reînscriși în perioada 10-21.05.2021: 24 

Numărul de locuri libere pentru etapa de înscriere: 26 

Grupa mare: 5 locuri; 

Grupa mijlocie: 6 locuri 

Grupa mica: 15 Grupa mica: 15 

Criterii generale de departajare la înscrierea copiilor (nota MEC nr.2826/27.04.2021): 

1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți/de un singur 
părinte/ provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial;  

2. Existența unui frate înmatriculat în anul 2020-2021 / 2021-2022; 
3. Existența unui document medical eliberat de medic specialist/ certificate de orientare 

școlară și profesională/ certificate de încadrare în grad de handicap al copilului; 
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Criterii de departajare la înscrierea copiilor, în limita locurilor disponi bile, aprobate în 
CA în data de 27.05.2021  

Etapa I : 31 mai - 11 iunie 2021  

1.  Copii care au un  frate înmatriculat în anul  școlar  2020 -2021 / 2021 - 2022;  
2.  Domiciliul în ora șul Gura Humorului;  
3.  Copii care  la 1 septembri e vor împlini vârsta  de 5/4/3 ani împlini ți  ( în ordine 3.  Copii care  la 1 septembri e vor împlini vârsta  de 5/4/3 ani împlini ți  ( în ordine 

descrescătoare) ;  
4.  Copii ale salaria țiilor instituției care la 31 decembrie 2021 vor avea vârsta de cel 

pu țin 3  ani;  
5.  Domiciliul în localită ți limitrofe cu Gura Humorului /alte localită ți .  

 
Etapa a II -a: 28 iunie -30 iulie 2021  

 
1.  Copii cu vârsta de 3 a ni împlini ți până la 31.12.2021;  

 
Etapa de ajustări:  2 august 10 septembrie 2021  

 
1.  S e primesc cereri de înscriere pe eventuale locuri rămase libere . 1.  S e primesc cereri de înscriere pe eventuale locuri rămase libere . 

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1000 lei/lună până la data de 25 ale lunii în curs;  
OFERTE: reducere de 100 lei /lună pentru plata taxei până la data de 5 ale lunii în curs ;  
                   reducere de   60 lei/lună pentru absen ța motivată (scutire medical ă )  a copilului,  
pentru 5 zile consecutive .  
 

Începând cu data de 31 mai 2021 se fac înscrieri pentru anul școlar 202 1 -2022  la 
sediul grădini ței, la secretariat între orele 12 30 -14 00  sau on - line pe adresa de email: 
elenamano@yahoo.com :  

 
Documente necesare la înscrierie:  Documente necesare la înscrierie:  

-  Cerere  de înscriere tip de la secretariat/site -ul grădini ței;  
-  Copie după certificatul de na ștere al copilului;  
-  Copie de pe actul de identitate al părin ților;  
-  Copie de pe factura de plată a taxei de înscriere de 400 lei , în contul bancar:  

  RO53RZBR0000060017302008   deschis la RAIFFEISEN BANK  
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