
 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC 
STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A 
Email: scoala_tureac@yahoo.com 
Telefon/Fax: 0263/700898 
 
 
        

REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE  PENTRU GRĂDINIŢĂ  
AN ŞCOLAR 2022-2023 

 
NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE : 
Școala Primară nr.2 Tureac  
 1 grupă mixtă – tradițional, program normal – 18 locuri 

 
Grădinița cu program normal Tureac 
 1 grupă mică – tradițional, program normal – 22 locuri 
 1 grupă mijlocie – tradițional, program normal – 20 locuri 
 1 grupă mare – tradițional, program normal – 23 locuri 
 1 grupă mixtă – tradițional, program prelungit – 23 locuri 

 
 
REÎNSCRIERI ÎN PERIOADA:  începând cu data de 16 mai 2022 

 -  reînscriere : intervalul orar  1000-1300  

                                     

ÎNSCRIERI  ÎN  PERIOADA:  

 etapa I -  înscriere : începând cu data de 30 mai  2022 

                                  intervalul orar 1000-1300 

       DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:  
• Cerere de reînscriere/înscriere; 
• Copie  certificat  naştere al copilului; 
• Copie  act de identitate părinți/ tutore; 
• Hotărâre judecătorească în cazul părinților divorțați; 
• Decizie de plasament familial. 
 

 CRITERII  GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MEC: 
• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care 
provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei 
copilului orfan de ambii părinţi); 
• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 
• existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în instituție; 
• existenţa unui document medical eliberat de medical specialist/certificat de orientare școlară şi 

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

 CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE pentru înscrierea la programul prelungit : 
• ordinea depunerii și înregistrării cererii de înscriere de către părinte 
• documente familie monoparentală și părintele lucrează 
• documente ambii părinți lucrează 
• documente un părinte lucrează 
• vârsta copilului 3 ani împliniți la 31.09.2022 

Notă: cf. Adresei MEC 28074/ 04.05.2022, criteriile specifice sunt trimise spre avizare Consilierului 
juridic al ISJ BN în vederea obținerii avizului consultativ. 


