
INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
AN ȘCOLAR 2022-2023 

 
PLAN ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR 2022-2023:  

● 3 CLASE PREGĂTITOARE – 66 LOCURI 
 
PERIOADE ÎNSCRIERE:  Prima etapă – 11.04.2022-10.05.2022 
      
 
PROGRAM ÎNSCRIERI:  De Luni până Joi– 8.00 – 18.00 
     Vineri    - 8.00 – 17.00 
 
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE: 

● Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la  31.08. 2022 inclusiv: 
o Original și copie certificat naștere copil 
o Original și copie act identitate părinți 
o Acte doveditoare în cazul aplicării criteriilor generale și specifice 
o Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se 

exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită 
locuinţa minorului, precum şi declaraţie pe propria răspundere (a 
celuilalt părinte), că este de acord cu înscrierea copilului la 
această şcoală 

● Pentru copiii care împlinesc 6 ani după data de 31.08.2022 : 
o Original și copie certificat naștere copil 
o Original și copie act identitate părinți 
o Recomandare eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar, pe 

care a frecventat-o 
o Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, doar în 

situaţia în care copilul nu a frecventat grădiniţa sau care s-a 
întors din străinătate 

o Acte doveditoare în cazul aplicării criteriilor generale și specifice 
o Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se 

exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită 
locuinţa minorului, precum şi declaraţie pe propria răspundere (a 
celuilalt părinte), că este de acord cu înscrierea copilului la 
această şcoală 
 

 
 
 



CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE: 
● Existența unui certificat medical de încadrare în grad de 

handicap a copilului. 
● 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. 

● Existența unui document care dovedește că este orfan de un 
singur părinte. 

● Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate 
în unitatea de învățământ respectivă. 

 
CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE: 

Nr. 
Crt

. 
Criteriul specific Documente justificative 

1. Unul dintre părinții copilului are locul de 
muncă în circumscripția unității școlare 

Adeverință de la locul de 
muncă al părinților 

2. Bunicii sau rude ale copilului locuiesc în 
circumscripția unității școlare 

Copie B.I./C.I.  bunici sau 
rude și declarație notarială 

3. Copilul frecventează una dintre 
grădinițele din circumscripția unității 
școlare 

Adeverință de la grădiniță 

4. Unul dintre părinți/fraţi/surori a absolvit 
unitatea școlară 

Copie act de studiu  

5. Copilul frecventează una dintre 
grădinițele cu care școala desfășoară 
activități educative comune şi 
parteneriate 

Adeverință de la grădiniță  

 
Constituirea formațiunilor de elevi se va realiza după încheierea perioadelor 
de înscriere, conform procedurii ce va fi afișată ulterior. 


