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INFORMAȚII REÎNSCRIERI/ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ 

AN ȘCOLAR 2021/2022 

1. Reînscrierea la grădiniță va începe în data de 17.05.2021, de luni până vineri, între 

orele 08:00 – 18:00. 

2. Înscrierea la grădiniță va începe în data de 31.05.2021, de luni până vineri, în 

intervalul orar 8.00-12.00 și 13.00-17.00 

3. Capacitatea instituției: Grădinița pp nr. 11 Timișoara – 265 de preșcolari 

   Grădinița pp nr. 12 Timișoara – 175 de preșcolari 

4. Pentru anul școlar 2021-2022, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare 

este: 

Grădinița pp nr. 11 Timișoara, str. Versului nr. 2 

 Grupa mică program prelungit lb. română – 55 locuri 

 Grupa mijlocie program prelungit lb. română – 90 locuri 

 Grupa mare program prelungit lb. română – 83 locuri 

 0,33 Grupa mică program prelungit lb. maghiară – 8 locuri 

 0,33 Grupa mijlocie program prelungit lb. maghiară – 4 locuri 

 0,34 Grupa mare program prelungit lb. maghiară – 6 locuri 

 

Grădinița pp nr. 12 Timișoara, Piata Axente Sever nr. 10 

 Grupa mică program prelungit lb. română – 50 locuri 

 Grupa mijlocie program prelungit lb. română – 40 locuri 

 Grupa mare program prelungit lb. română – 50 locuri 

 0,34 Grupa mică program prelungit lb. maghiară – 9 locuri 

 0,33 Grupa mijlocie program prelungit lb. maghiară – 4 locuri 

 0,34 Grupa mare program prelungit lb. maghiară – 7 locuri 

Criterii generale 

1. 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); 

2. Existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
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3. Existenţa unui frate/soră în grădiniţă înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar 

2021/2022, în unitatea noastră; 

4. Existenţa unui certificat medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare 

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

Reîncrierea/Înscrierea la grădiniță se face prin fax (0256465307), poșta electronică 

(gradinita11tm@gmail.com) sau telefonic (0256465307, 0787287709, 0783100203). 

Date de contact ale persoanelor responsabile cu informarea și consilierea părinților: 

Moldovan Zenuța – 0787287709, 0256465307 

Petculescu Mirabela - 0783100203 

 

Director, prof. Doană Grațiela Doina 
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