
 

  

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până 

la 31 august 2018, inclusiv.  

 La solicitarea părinților, copiii care împlinesc 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 

31 decembrie 2018 inclusiv, dacă 

evaluarea dezvoltării psihosomatice 

atestă pregătirea pentru parcurgerea cu 

succes a clasei pregătitoare.  

 Orice altă situație va fi rezolvată de către 

inspectoratele școlare/unitățile de 

învățământ, în interesul educațional al 

elevului și în conformitate cu cadrul legal. 

  

 

 



 

   

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea 
copilului la mai multe unităţi de învăţământ. 

 

Părintele poate opta:  

a. pentru înscrierea la şcoala de 
circumscripţie – în această situație, copilul 
este automat înscris.  
 

b. pentru o unitate de învățământ,      alta decât 
şcoala de circumscripţie – în această 
situaţie, copilul este înscris în limita locurilor 
libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor 
generale şi specifice de departajare.  

  părintele va menționa, prin bifarea acestei 

opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă 

este de acord cu înscrierea copilului la 

școala de circumscripție, în situația în care 

acesta nu va fi admis la școala solicitată, 

din lipsă de locuri libere. 



 

 

 

 
 

 

 
 

8 – 26  
martie 

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 

12 -18  
aprilie 

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.  

 
 

 

 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE   
  

    LUNI - VINERI   08.00 – 18.00   

CALENDARUL ÎNSCRIERII  

ÎN ÎNVĂȚÂMÂNTUL PRIMAR 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 



 
 

 Cerere-tip de înscriere;  

 Certificat de naştere al copilului – copie 

xerox şi original; 

 Actul de identitate al părintelui/ 

tutorelui legal – copie xerox şi original; 

 Pentru copiii care împlinesc vârsta de  

6 ani în perioada 1 septembrie –           

, o copie a 31 decembrie 2018 inclusiv

documentului prin care CMBRAE 

comunică rezultatul pozitiv al evaluării 

dezvoltării psihosomatice a copilului;  

 Alte documente care să ateste 

îndeplinirea criteriilor generale şi/sau 

specifice. 

  



 În situaţia în care numărul cererilor de înscriere 

primite de la părinţi al căror domiciliu se află în 

afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât 

numărul de locuri libere vor fi aplicate criterii de 

departajare, generale şi specifice 

 

CRITERII GENERALE 

 existenţa unui certificat medical de încadrare în 
grad de handicap a copilului;  

 existenţa unui document care dovedeşte că este 
orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de 
copii/un centru de plasament/ plasament familial;  

 existenţa unui document care dovedeşte că este 
orfan de un singur părinte;  

 existenţa unui frate/a unei surori 
înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 
învăţământ respectivă.  

 

CRITERII SPECIFICE 

 copilul are o rudă (părinţi, veri) care studiază/               
a studiat în şcoala noastră; 

 unul dintre bunici locuieşte în circumscripţia 
şcolară, iar copilul se află în îngrijirea acestora; 

 copilul frecventează o grădiniţă din zona limitrofă 
unității noastre școlare; 

 unul dintre părinți lucrează în zona limitrofă 
unității noastre școlare. 



  

LISTA DOCUMENTELOR                           

CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA 

CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE 

 

 adeverinţă de elev eliberată de unitatea 

noastră de învăţământ privind ruda care 

studiază/a studiat, copie certificat de naştere 

şi/sau certificat de căsătorie, însoţite de 

declaraţia părintelui; 

 copie act de identitate a bunicii/bunicului care 

locuieşte în circumscripţia şcolară, declaraţie 

părinte, dovada gradului de rudenie; 

 adeverinţă de la grădiniţa pe care copilul o 

frecventează, din zona limitrofă unităţii 

şcolare; 

 adeverință de la locul de muncă. 



În această toamnă, va păși cu emoție, pe porțile 

școlii, o nouă generație de elevii de clasă pregătitoare. 

Sălile unde se vor desfășura activitățile sunt 

adaptate vârstei copiilor și permit învățarea prin joc, 

pregătirea eficientă pentru clasa I, fiind utilizate 

resurse de învățare adecvate. 

În acest cadru, ei își vor dezvolta capacitatea de a 

comunica, vor învăța să observe mediul înconjurător și să 

interacționeze cu ceilalți copii și cu adulții,  prin jocuri 

didactice, activități în echipă, activități de descoperire, 

prin desen, experimente sau muzică. 

Cadrele didactice care vor preda la clasele 

pregătitoare sunt învățători și profesori pentru 

învățământ primar, cu o bună pregătire profesională. Ei 

vor urmări formarea și dezvoltarea competențelor 

generale și specifice ale elevilor. Competențele sunt acele 

ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și 

atitudini, dezvoltate prin învățare, care permit 

rezolvarea unor situații problemă. 



 

 

 

Unitatea noastră organizează,          

pentru elevii claselor primare, 

și activități tip AFTER SCHOOL, în 

continuarea acestuia, desfășurate 

prin Asociația de părinți. 

 

 

 ,  

  

va fi disponibil în perioada 01.03.2018 – 04.05.2018, 

de luni până joi, în intervalul orar 8.00–16.30 și  

vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00. 



 

 
 STRĂZI ARONDATE: 

• BD. 1 MAI NR. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 

• BD. GHENCEA NR. 30, 32, 34, 36, 38 

• STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 

• STR.SERG.GHEORGHE LĂȚEA NR. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

• STR. SERGENT MAJOR CARA ANGHEL NR. 17 

• STR. VLĂDEASA NR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
 
 

Blocuri arondate: 
 

C 6 C 33 C 47 C 68 

C 7 C 34 C 48 C 69 

C 8 C 35 C 53 C 70 

C 9 C 36 C 60 C 71 

C 11 C 37 C 61 C 74 

C 12 C 38 C 62 C 75 

C 13 C 39 C 63 C 76 

C 14 C 40 C 64 C 77 

C 30 C 41 C 65  

C 31 C 42 C 66  

C 32 C 43 C 67  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUMĂR CLASE  

NUMĂR LOCURI  

75 

3 


