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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

NR.197/2/15.05.2020 

ACTE  

NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 1 . ÎNSCRIERE  

 CERERE-TIP DE INSCRIERE_2020_2021 

 Certificatul de naștere  al copilului  

 Cartea de identitate a solicitantului (părinte/tutore/reprezentant legal) 

 Cartea de identitate a celuilalt părinte/tutore/reprezentant legal 
 

 Cererea-tip de înscriere și celelalte documente se poate transmite prin completarea directă 

pe site-ul grădiniței sau în format scanat, semnat sau fotografie, astfel încât datele cuprinse să fie 

lizibile (citețe), pe faxul sau e-mailul grădiniței, în interiorul perioadelor prevăzute în Nota M.E.C. 

nr. 3028/05.05.2020, respectiv conform Procedurii SIIIR anexată la Nota M.E.C.. 

Site  Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara:  https://www.gradinitapp26timisoara.ro/, respectiv 

https://www.gradinitapp26timisoara.ro/formular-de-inscriere-in-invatamantul-prescolar-2020 (activ din 8 

iunie 2020) 

Fax Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara: +40  0256 222 717 

E-mail Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara:  gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

Telefon secretariat: +40 0256 226 307 

 2.  VALIDAREA CERERII DE ÎNSCRIERE  

 Validarea cererii de înscriere se face direct, la sediul grădiniței, corp C (sala de sport), în 

baza unei programări efectuate și comunicate de către grădiniță, în  ordinea depunerii cererilor 

de înscriere, având ca suport  fișa-tip martor (în cazul în care înscrierea s-a efectuat telefonic prin 

fax sau prin e-mail). Dosarul de validare al cererii de înscriere va conține următoarele  documentele 

oficiale: 

 CERERE-TIP DE INSCRIERE_2020_2021 

 Certificatul de naștere  al copilului (original și copie) 

 Cartea de identitate a solicitantului (original și copie), copia cărții de identitate a celuilalt 
părinte/tutore/reprezentant legal 

 Adeverința de la locul de muncă al părinților 

 Hotărârea de divorț, acolo unde este cazul 

 Declarația olografă a celuilalt părinte în caz de divorț,  privind acordul de a înscrie copilul la 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara 

 Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare, acolo 
unde este cazul, conform Notei M.E.C. nr. 3028/05.05.2020. 
 

  DIRECTOR, 

Prof. Ignat Ana 
SECRETAR, 

Ördög Monika 

https://www.gradinitapp26timisoara.ro/
https://www.gradinitapp26timisoara.ro/formular-de-inscriere-in-invatamantul-prescolar-2020
mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com

