
   

Calendar și criterii de înscriere/reînscriere în anul școlar 2019-2020 la  

GRĂDINIȚA MONTESSORI TG. MUREȘ 

 

 

1. 15 - 23 Martie 2019: Completarea cererilor de reînscriere pentru copiii care au frecventat 

Grădinița Montessori Tg. Mureș în anul școlar 2018-2019 (cererile se găsesc la Secretariatul 

unității dar sunt de asemenea transmise în format electronic pe mail) 

2. 30 Martie 2019: Comisia de reînscriere  răspunde cererilor (pe adresa electronică de contact 

furnizată) 

3. 1 - 5 Aprilie 2019: Finalizarea reînscrierii: depunerea dosarului complet și plata taxei de 

reînscriere, în cazul în care nu se depun/transmit documentele solicitate și nu se face plata, 

locul este disponibilizat  

( documentația se va afla la Secretariatul unității dar va fi transmisă totodată pe mail celor 

admiși) 

4. 8 Aprilie 2019: Afișarea locurilor rămase disponibile/Încep programările pentru întâlniri 

individuale - prima etapă 

5. 15 – 24 Aprilie 2019:   Întâlniri individuale cu părinții interesați să-și înscrie copilul în anul 

școlar 2019-2020 și completarea cererilor de înscriere la Grădinița Montessori Tg. Mureș 

pentru locurilor rămase disponibile- prima etapă (cererile se găsesc la Secretariatul unității)  

6. 6 Mai 2019: Comisia de înscriere  răspunde cererilor (pe adresa electronică de contact 

furnizată) 

7. 15 - 24 Mai 2019: Finalizarea înscrierii: depunerea dosarului complet și plata taxei de 

înscriere, în cazul în care nu se depun documentele solicitate și nu se face plata, locul este 

disponibilizat ( documentația se va afla la Secretariatul unității dar va fi transmisă totodată pe 

mail celor admiși) 

8. 1 Iulie 2019: Afișarea locurilor rămase disponibile/Încep programările pentru întâlniri 

individuale -  etapa a doua 

9. 8 - 18 Iulie 2019:  Întâlniri individuale cu părinții interesați să-și înscrie copilul în anul școlar 

2019-2020 și Completarea cererilor de înscriere la Grădinița Montessori Tg. Mureș pentru 

locurilor rămase disponibile- etapa a doua (cererile se găsesc la Secretariatul unității) 

10. 22 - 31 Iulie 2019: Finalizarea înscrierii: depunerea dosarului complet și plata taxei de 

înscriere, în cazul în care nu se depun documentele solicitate și nu se face plata, locul este 

disponibilizat ( documentația se va afla la Secretariatul unității dar va fi transmisă totodată pe 

mail celor admiși) 

 

 



Conducerea  

Grădiniței Montessori Tg. Mureș  

 


