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Informații utile privind înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 

2022-2023 

 

Oferta educațională: 

 Secția română: 

-  2 clase învățământ tradițional * 22 locuri/clasă = 44 locuri; 

  prof. înv. primar Zăvoian Teodora 

  prof. înv. primar Matei Ioana 

- 1 clasă step-by-step * 22 locuri/clasă = 22 locuri; 

  prof. înv. primar Corbu Cristina Paula 

  prof. înv. primar Bora Ana Maria 

 Secția germană: 

- 1 clasă învățământ tradițional * 22 locuri/clasă 

  prof. înv. primar Popa Maria Teodora 
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Prima etapă de înscriere: 

În perioada 11 aprilie 2022 - 10 mai 2022, la secretariatul unității de 

învățământ de luni până joi între orele 8:00 – 18:00 și vineri între orele 

8:00 – 17:00. 
 

Conținutul dosarului de înscriere: 

- copie certificat de naștere copil;  

- copie acte de identitate părinte/tutore legal și originale; părinții divorțați 

depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă 

modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită 

locuința minorului;  

- recomandare eliberata de grădiniță pentru copiii care împlinesc 6 ani in 

perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022;  

- documentul eliberat de CJRAE care atestă dezvoltarea psihosomatică 

pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din 

străinătate și care împlinesc vârsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 

decembrie 2022; 

- adeverință eliberată de medicul de familie – apt pentru scoală / adeverință 

vaccinări.  

- acte doveditoare pentru criteriile generale de departajare;  

- acte doveditoare pentru criteriile specifice pentru copiii din afara 

circumscripției școlare;  

- pentru secția germană – adeverința că a frecventat grădinița cu predare 

în limba germană.  
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În situația în care în 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, 

se aplică 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.  

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara 

circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, 

repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului 

de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se 

repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile 

generale apoi copiii care îndeplinesc două dintre criteriile generale și, 

în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale. 
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Criterii specifice de departajare,  aprobate în Consiliul de 

administrație din data de 29.03.2022 se aplică după aplicarea 

criteriilor generale.  

  

1. Locul de muncă al părintelui să fie în circumscripția școlară a 

colegiului, dovedită cu adeverință de la angajator. 

2. Copii cu părinți plecați din țară, încredințați unor terți împuterniciți cu 

procură notarială, care domiciliază în circumscripția școlară. 

3. Copii ai căror bunici domiciliază în circumscripția școlară și care îi 

îngrijesc pe minori (cu declarație notarială). 

Pentru clasa cu predare în limba minorității germane 

1. Să fi urmat grădinița cu limba de predare în limba minorității germane.  

2. Să provină dintr-o familie cu părinți sau bunici de etnie germană. 

3. Dacă numărul de candidați depășește numărul de elevi prevăzut în 

planul de școlarizare (22 de elevi) se poate susține un test de cunoaștere a 

limbii germane. 

 

 

 

 

http://www.cnlr.ro/

