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REÎNSCRIEREA-ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ 
 

AN ŞCOLAR 2022-2023 
 

LICEUL MONTESSORI TIMIŞOARA 
 
 

 

1. Conform Planului de școlarizare aprobat de Consiliul de Administraţie şi Inspectoratul Școlar 

Judeţean Timiş, vă informăm că Liceul Montessori Timișoara are o capacitate de 258 de 

locuri, va înscrie un număr de 20 de copii cu vârsta corespunzătoare grupei de introducere 2-

3 ani (1 grupă), și un număr de 90 de copii cu vârsta corespunzătoare grupei 3-6 ani (3 

grupe), alternativa educațională Montessori. 

 

2. Nivelul preșcolar este acreditat conform ARACIP Ordinului M.E.N. nr. 3654/19.06.2014; 

 

3. Instituţia de învăţământ nu are circumscripţie şcolară. 

 

4. Vizualizarea spaţiului şcolar se poate realiza accesând pagina www.montessorihaus.ro. 

 

5. Completarea cererilor de re-înscriere în învăţământul preșcolar va avea loc online sau la 

secretariatul Liceului Montessori Timişoara, conform programării efectuate în prealabil. 

 

6.  Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun 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);  

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

- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de 

învățământ respectivă;  

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și 

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

 

7. Liceul Montessori Timişoara nu are criterii specifice de departajare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.montessorihaus.ro/


 

 

Programul de reînscriere-înscriere la grădiniță în anul școlar 2022-2023  

 

Activitatea Perioada Intervalul orar Sala 

Reînscriere 16 – 27.05.2022 8:00-15:00 Secretariat 

Înscriere nouă Începând cu  

30.05.2022 

8:00-15:00 Secretariat 

 
 
 
 
Actele necesare pentru re-înscrierea în învăţământul preșcolar 2022 – 2023, se vor depune la 

secretariatul unităţii de învăţământ: 

 
 
-CERERE DE REÎNSCRIERE-ÎNSCRIERE, după caz; 

Pentru înscrierile noi: 

-ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR SAU TUTORILOR LEGALI (ORIGINAL ȘI 

XEROX); 

-CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI (ORIGINAL ŞI XEROX); 

-ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI SE VA DEPUNE LA DOSAR O HOTĂRÂRE 

JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ 

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILIT DOMICILIUL MINORULUI. 
 
 

Pentru programări, persoana responsabilă cu informarea și consilierea 

părinților este domnul Daniel Scornea, 0727066381. 
 
 
 
Director,          Secretar, 
 

Prof. Gheorghiu Edith Francisca 

 
Rațiu Ramona 


