
Nume și prenume copil: ____________________________________________________________
Unitatea pt. care optează: GRĂDINIȚA CU P.P. „PARFUM DE TEI” - PJ, STR. DECEBAL, NR.41 
Grupa: ________________________________               Secția: română/maghiară

CRITERII NR. 
CRT

CRITERII  GENERALE DE  DEPARTAJARE  ÎN  CAZUL  EXISTENȚEI  MAI  MULTOR
SOLICITĂRI  DECÂT  NUMĂRUL  DE  LOCURI  PENTRU  ÎNSCRIEREA  COPIILOR  ÎN
GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022:

PUNCTAJ PUNCTAJ 
OBȚINUT

OBSERV
AȚII

CRITERII 
GENE-
RALE

1 Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți/ provine de la o casă de copii,
centru de plasament;

5 p

2 Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 5 p 

3 Existența unui frate/soră înmatriculat/ înmatriculată în grădinița noastră; 5 p 
4 Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului; 5 p 

TOTAL CRITERII GENERALE 20 pct
CRITERII 
SPECI-FICE

1 Vârsta de 3 ani/ 4 ani / 5 ani până la data de 31 august 2021 pentru grupa mică/ grupa mijlocie/ grupa
mare; (certificat de naștere al copilului);

5 p

Vârsta de 3 ani/ 4 ani / 5 ani până la data de  31 decembrie 2021 pentru grupa mică/ grupa  mijlocie/
grupa mare; (certificat de naștere al copilului);

3 p

2 Domiciliul copilului în apropierea Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca- Zona Centru (CI/
buletin părinți);

5 p 

Domiciliul copilului în apropierea  Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca-  Dâmbu Rotund,
Iris, Gară, Piața Abator (CI/ buletin părinți);

3 p

Domiciliul copilului în apropierea  Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca- Alte cartiere ale
Municipiului Cluj-Napoca(CI/ buletin părinți);

1 p

3 Locul  de  muncă  al  părinților în  apropierea  Grădiniței  cu  P.P.  ,,Parfum  de  Tei”,  Cluj-Napoca;
(structurii la care se solicit înscrierea) - (adeverință de la angajatorul părintelui din care să reiasă adresa
angajatorului și că este angajatul unității);

3p-1 părinte
5 p -2 părinți 

4 Frați înscriși în instituțiile de învățământsau de îngrijire din proximitatea Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de
Tei”,  Cluj-Napoca; (structurii  la  care  se  solicit  înscrierea)   (adeverință  de  la  unitatea  de
învățământ(școală) /creșa).

5 p 

TOTAL CRITERII SPECIFICE MAX 20 P
PUNCTAJ TOTAL 40 P

Repartizarea copiilor se face în primul rând în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de
către  fiecare copil.  În limita  locurilor  rămase după aplicarea criteriilor  generale  de departajare repartizarea copiilor  se face în
ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de departajare cumulate de către fiecare copil.  
                                  

Director,
Elena-Maria Căldărușă-Borzași

Nume și prenume copil: ______________________________________________________________

Unitatea pt. care optează: GRĂDINIȚA CU P.P. „PARFUM DE TEI”- STRUCTURA 1, STR. SIGISMUND TODUȚĂ, NR.9 
Grupa: FLUTURAȘI                                   Secția: ROMÂNĂ



CRITERII NR. 
CRT

CRITERII  GENERALE DE  DEPARTAJARE  ÎN  CAZUL  EXISTENȚEI  MAI  MULTOR
SOLICITĂRI  DECÂT  NUMĂRUL  DE  LOCURI  PENTRU  ÎNSCRIEREA  COPIILOR  ÎN
GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022:

PUNCTAJ PUNCTAJ 
OBȚINUT

OBSERV
AȚII

CRITERII 
GENE-
RELE

1 Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți/ provine de la o casă de copii,
centru de plasament;

5 p

2 Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 5 p 

3 Existența unui frate/soră înmatriculat/ înmatriculată în grădinița noastră; 5 p 
4 Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului; 5 p 

TOTAL CRITERII GENERALE 20 pct
CRITERII 
SPECI-
FICE

1 Vârsta de 3 ani/ 4 ani / 5 ani până la data de 31 august 2021 pentru grupa mică/ grupa mijlocie/ grupa
mare; (certificat de naștere al copilului);

5 p

Vârsta de 3 ani/ 4 ani / 5 ani până la data de  31 decembrie 2021 pentru grupa mică/ grupa  mijlocie/
grupa mare; (certificat de naștere al copilului);

3 p

2 Domiciliul copilului în apropierea Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca- Zona Centru (CI/
buletin părinți);

5 p 

Domiciliul copilului în apropierea  Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca-  Dâmbu Rotund,
Iris, Gară (CI/ buletin părinți);

3 p

Domiciliul copilului în apropierea  Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca- Alte cartiere ale
Municipiului Cluj-Napoca(CI/ buletin părinți);

1 p

3 Locul  de  muncă  al  părinților în  apropierea  Grădiniței  cu  P.P.  ,,Parfum  de  Tei”,  Cluj-Napoca;
(structurii la care se solicit înscrierea) - (adeverință de la angajatorul părintelui din care să reiasă adresa
angajatorului și că este angajatul unității);

3p-1 părinte
5 p -2 părinți 

4 Frați înscriși în instituțiile de învățământsau de îngrijire din proximitatea Grădiniței cu P.P. ,,Parfum de
Tei”,  Cluj-Napoca; (structurii  la  care  se  solicit  înscrierea)   (adeverință  de  la  unitatea  de
învățământ(școală) /creșa).

5 p 

TOTAL CRITERII SPECIFICE MAX 20 P
PUNCTAJ TOTAL 40 P

Repartizarea copiilor se face în primul rând în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de
către  fiecare copil.  În limita  locurilor  rămase după aplicarea criteriilor  generale  de departajare repartizarea copiilor  se face în
ordinea descrescătoare a numărului de criterii specifice de departajare cumulate de către fiecare copil.

.          DIRECTOR,
               Elena-Maria Căldărușă-Borzași


