
         
STR. MOȚILOR, NR.58 /  CLUJ-NAPOCA,  
TEL/FAX 0264/590053                                     
Email:gradi.bambi@yahoo.com 
 

Page 1 of 2 

 

 

ANUNȚ  

PRIVIND CRITERIILE DE ÎNSCRIERE A PREȘCOLARILOR ÎN GRĂDINIȚA CU 

P.P. BAMBI, CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL EXISTENȚEI MAI MULTOR SOLICITĂRI 

DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2018-2019: 

 

- Existența unui document care dovedește că 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 este orfan de un singur părinte; 

- Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă; 

- Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului; 

       

 

 

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

cumulate de către fiecare copil. 

 

 

 

 Consiliul de Administrație al Grădiniței cu P.P. ”Bambi” Cluj-Napoca, întrunit în ședința din 

05.05.2018,  a aprobat pentru departajare, după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale, 

următoarele criterii specifice de departajare, în cazul existenței mai multor solicitări decât numărul de locuri 

pentru înscrierea copiilor în grădiniță în anul școlar 2018-2019: 

 

1. Vârsta copilului  -  max 5 puncte 

2. Domiciliul copilului în apropierea grădiniței – max 5 puncte 

3. Locul de muncă al părinților în apropierea  Grădiniței cu P.P. Bambi Cluj-Napoca (structurii la care se 

solicită înscrierea)- max 5 puncte 

4. Frați înscriși în instituțiile de învățământ sau îngrijire din proximitatea Grădiniței cu P.P. Bambi Cluj-Napoca 

(structurii la care se solicită înscrierea) – max 5 puncte 
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CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL EXISTENȚEI MAI MULTOR SOLICITĂRI 

DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2018-2019: 

 

1. Vârsta de 3/4/5 ani până la data de 31.08.2018 pentru grupa mică/ mijlocie /mare  -  5 puncte 

    Vârsta de 3/4/5 ani până la data de 31.12.2018 pentru grupa mică/ mijlocie /mare  -  3 puncte 

     Vârsta de 3/4/5 ani începând cu data de 01.01.2019 pentru grupa mică/ mijlocie /mare  -  0 puncte 

      Document necesar: Certificat de naștere al copilului 

 

2. Domiciliul copilului în apropierea grădiniței astfel: 

 Sediul din Str. Moților nr. 58: -   Zona Centru – 5 puncte 

- Cartier Grigorescu, Mănăștur – 3 puncte 

- Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

 Structura 1, Str. 11 Octombrie nr 3 - Cartierul Gruia, Zona Tetarom – 5 puncte 

- Cartierul Grigorescu, Dâmbul Rotund, Centru – 3 puncte 

- Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

 Structura 2, str. Oțetului nr. 3 - Cartierul Plopilor – 5 puncte 

                                            - Cartierul Grigorescu, Mănăștur, zona centru – 3 puncte 

                                            - Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

       Document necesar: Carte de identitate / Buletin părinte 

 

3. Locul de muncă al părinților în apropierea  Grădiniței cu P.P. Bambi Cluj-Napoca (structurii la care se 

solicită înscrierea)  

 Sediul din Str. Moților nr. 58: -   Zona Centru – 5 puncte 

- Cartier Grigorescu, Mănăștur – 3 puncte 

- Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

 Structura 1, Str. 11 Octombrie nr 3 - Cartierul Gruia, Zona Tetarom – 5 puncte 

- Cartierul Grigorescu, Dâmbul Rotund, Centru – 3 puncte 

- Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

 Structura 2, str. Oțetului nr. 3 - Cartierul Plopilor – 5 puncte 

                                            - Cartierul Grigorescu, Mănăștur, zona centru – 3 puncte 

                                            - Alte cartiere ale municipiului Cluj-Napoca – 1 punct 

Document necesar: adeverință eliberată de angajatorul părintelui din care să reiasă adresa 

angajatorului și că părintele este angajatul unității 

 

4. Frați înscriși în instituțiile de învățământ sau îngrijire din proximitatea Grădiniței cu P.P. Bambi Cluj-Napoca 

(structurii la care se solicită înscrierea) – 5 puncte 

Document necesar: adeverință de la unitatea de învățământ / creșă 

 

     Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de 

departajare cumulate de către fiecare copil. 

   

                                                         Director,     

                                                             Brîndușa Goia    


