
Înscrierea la grădiniță pentru 

anul școlar 2020/2021 
  

       Perioada pentru reînscrieri 
                25 mai -5 iunie  
            Luni-vineri 8.00-16.00 

            Reînscrierile se pot efectua prin poştă electronică, 

telefonic sau fax : scoala3piperavoluntari@yahoo.ro  

                                                  Tel/fax 0314163897  

 
 
 

mailto:scoala3piperavoluntari@yahoo.ro


Perioada pentru înscrieri 
     
     8 iunie-3 iulie 2020 
  20 iulie-10 august 2020   
 
   Luni-vineri 8.00-16.00 
 

                  Înscrierile se pot efectua prin poştă electronică,             

telefonic sau fax : scoala3piperavoluntari@yahoo.ro 

Tel/fax 0314163897

mailto:scoala3piperavoluntari@yahoo.ro


Oferta educațională pentru           
anul școlar 2020-2021 

 
 
 
 
 

 

 
Grupa mică 

 
2 grupe program prelungit  

60 locuri 

 
Grupa mijlocie 

 
3  grupe cu  program prelungit 

90 locuri 

 
Grupa mare 

 
2 grupe program prelungit  

60 locuri 

 



 
 

Criterii generale de departajare 
 
 

 

-existența unui document care dovedește că este 
orfan de ambii parinți (situația copilului care 
provine de la o casă de copii/centru de plasament 
/plasament familial se asimilează situației 
copilului orfan de ambii parinți); 
- existența unui document care dovedește că este 
orfan de un singur parinte; 
- existența  unui frate/a unei surori 
înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 
învățământ  respetivă; 
- existența unui certificat medical de încadrare  în 
grad de  handicap a copilului; 



 
 

Criterii specifice de departajare 
 

 
- Bunicii au domiciliul în circumscripția grădiniței ; 

- Părinții au locul de muncă în circumsripția grădiniței; 

- Existenta unor fraţi/surori înmatriculaţi/înmatriculate în 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Voluntari; 

 
Criteriile specifice de departajare se aplică după 
aplicarea criteriilor generale, la punctaje egale. 

La dosar trebuie să existe documente care să 
ateste încadrarea în unul sau mai multe dintre 

aceste criterii. 



 
 

 

Acte necesare : 
 

- Cerere de înscriere tip 

- Fișă  date personale tip 

- Certificat de naștere copil 

- Carte de identitate ambii  părinți  

- Certificat de căsătorie  /hotărâre divorț  dacă  este cazul 

- Adeverințe de la locul de muncă părinți pentru programul 

prelungit 

- Adeverință  medicală conform Ordinului 1002/5057/2015 

 



Facilități  
 

- Masa copiilor este gratuită din fondurile Instituției Primarului Orașului Voluntari  

- Asistență medicală permanentă 

- Cursuri optionale limbi moderne gratuite din fondurile Instituției Primarului Orașului Voluntari 

- Logoped si profesor consilier  

- Asistent educator la fiecare grupă 

- Sală de activităţi sportive  
 



 

  
 
 
 
 

 

 


