
ANUNȚ 

În anul școlar 2014-2015 vor funcționa  3 clase pregătitoare cu 75 de locuri. 

                                                                     

CALENDARUL   ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

 24 februarie – 14 martie  2014 - Completarea de către părinți, online sau la unitatea de 

învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea 

cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, 

zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta). 

 

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 

 

 17 martie 2014 ( faza I)- Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor 

în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul 

aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror 

părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. 

 18 - 20 martie 2014(faza a II-a) - Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe 

baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a 

cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât 

școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea 

cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin 

aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de 

administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.  

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși 

în această fază. 

 21 martie 2014( faza a III-a) - Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de 

înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a 

copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de 

circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în 

această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. 

 21 – 22 martie 2014-  Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului 

școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri 

rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă. 

 

 



A doua etapă de înscriere 

 24 martie 2014- Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile 

disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. 

 25 martie – 4 aprilie 2014- Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul 

unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate 

pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio 

unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima 

etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima 

poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor. 

 7 – 10 aprilie 2014- Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip 

de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de 

inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, 

în limita locurilor disponibile.Completarea, în aplicația informatică, a datelor din 

cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă. 

 11 aprilie 2014- Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale 

copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

 14 – 18 aprilie 2014 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  

cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de 

învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații 

referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, 

interesul educațional al copilului. 

 

 

 

 

 

Director, 

Tăune Pavelina 

 

 

 

 



 

ANUNȚ 

În situația în care la unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere 

primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai 

mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și 

specifice: 

 

Criteriile generale de departajare:  

a) Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  

b) 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;  

c) Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

d) Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 

învățământ respectivă.  

 

Criteriile specifice de departajare: 

a) Copii au frecventat Grădinița Nr.1-  structură a școlii noastre( adeverință); 

b) Distanța la care se află domiciliul față de școală este mai mică decât distanța 

față de școala de circumscripție( declarație pe propria răspundere); 

c) Locul de muncă al părinților este la o distanță mică de școală( adeverință de la 

locul de muncă); 

d) Părintele este fost elev al școlii( adeverință după registru matricol). 

 

 

Director, 

Tăune Pavelina 

 

 



ANUNȚ 

 

Dosarul pentru înscriere la clasa pregătitoare și clasa I în anul școlar 2014- 2015 va 

cuprinde următoarele acte: 

 

1. DOSAR; 

2. CERERE DIN PARTEA UNUI PĂRINTE CARE SE VA FACE ÎN ZIUA 

ÎNSCRIERII LA SECRETARIATUL ȘCOLII; 

3. COPIA  CERTIFICATULUI DE NAȘTERE A COPILULUI; 

4. COPIE DUPĂ BULETINELE PĂRINȚILOR; 

5. ADEVERINȚĂ CU VACCINURILE DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU 

CIRCA SANITARĂ; 

6. ADEVERINȚĂ CU MENȚIUNEA ”APT PENTRU ȘCOALĂ”; 

7. ADEVERINȚĂ PRIVIND EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ  A COPIILOR 

CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2014( 

pentru clasa pregătitoare) ȘI  CARE ÎMPLINESC 7 ANI ÎN PERIOADA 1-

SEPTEMBRIE  31 DECEMBRIE 2014,  NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN 

ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 (pentru clasa I); 

8. DOCUMENTE PENTRU CRITERII SPECIFICE ȘI GENERALE. 

 

 

 

Director, 

Tăune Pavelina 

  



 

ANUNT 

 
Pentru anul școlar 2014-2015 la clasa I sunt disponibile 12 locuri  

 

ETAPE DE ÎNSCRIERE: 

 

ETAPA I 

24 februarie – 14 martie 

 

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții copiilor din circumscripție 

 

ETAPA A II-A 

25 martie – 4 aprilie 

 

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții copiilor din alte circumscriptii 

pe locurile rămase libere. 

 

 

 

 

Director, 

Tăune Pavelina 

 

 

 


