
ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022-Inscriere invatamant primar 2022-

2023 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

  

1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022 (se 
completează la secretariat) 

2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de 
la CJRAE (pentru copii care implinesc 6 ani in perioada 1 

septembrie 2022 - 31 decembrie 2022) 
3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui 

4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi 
certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității 

de învățământ, pe baza documentelor originale) 
5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților (părinții 

divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită 
autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită 

locuința minorului.) 
6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa 

pregătitoare 2022 
7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt 

de școală” 

          8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de 

vaccinare 

 Folie plastic      

 

 

 

 

 

 

http://www.scoala6bistrita.ro/resurse/documente/Clasa%20pregatitoare/ORDIN%20nr.%203.445%20din%2017%20martie%202022-Inscriere%20invatamant%20primar%202022-2023.pdf
http://www.scoala6bistrita.ro/resurse/documente/Clasa%20pregatitoare/ORDIN%20nr.%203.445%20din%2017%20martie%202022-Inscriere%20invatamant%20primar%202022-2023.pdf


C A L E N D A R U L 

înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 

2022—2023 
Data-limită/Perioada Evenimentul 

Pregătirea înscrierii în învățământul primar 

28 martie 2022 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de 

școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare 

alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul 

acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar 

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-

ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, 

pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a 

informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea 

specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: 

posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul 

unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consort,iu cu 

școala, posibilitatea organizării programului „Școala după 

școală“, fotografii ale spațiului în care se desfășoară 

activitatea la clasa pregătitoare 

29 martie 2022 Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență 

educațională/Centrului Municipiului București de Resurse 

și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE } a modelului 

de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a 

copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea 

dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în 

perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv și 

care: 

 • nu au frecventat grădinița; 

 • s-au întors din străinătate 

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și 

pe site-ul CJRAE/CMBRAE Postarea pe site-ul 

inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ 

cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa 

nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul 

primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 



3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au 

frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în 

perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv 

29 martie 2022 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe 

site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare 

elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării 

cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, 

consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea 

existenței unor elemente de discriminare de către 

consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în 

consiliul de administrație al unității de învățământ 

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe 

site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească 

îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a 

procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi 

30 martie—8 aprilie 

2022 

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în 

perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea 

recomandării pentru înscrierea în învățământul primar 

Pentru copiii care au frecventat grădinița: 

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile 

de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare; 

o • eliberarea/transmiterea către părinte de către 

unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare 

sau în grupa mare, după caz 

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit 

din străinătate: 

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor 

de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii 

care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) 

din ordin; 

 planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării 

evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru 

participarea la evaluare; 

o • desfășurarea evaluării copiilor de către 



CJRAE/CMBRAE; 

o • eliberarea/transmiterea către părinte de către 

CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere 

în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după 

caz; 

o • soluționarea de către Comisia județeană/a 

municipiului București de înscriere a copiilor 

în învățământul primar (Comisia județeană/a 

municipiului București) a situațiilor 

excepționale care necesită amânarea înscrierii 

în învățământul primar 

11 aprilie 2022 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu 

numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa 

mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau 

CJRAE/CMBRAE către Comisia județeană/a municipiului 

București 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar 

11 aprilie—10 mai 

2022 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori 

legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de 

învățământ la care solicită înscrierea copiilor 

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la 

unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, 

inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, 

după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a 

documentelor necesare în copie simplă Validarea fișelor de 

înscriere generate de aplicația informatică 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar 

11 mai—12 mai 2022 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 copiilor la școala de circumscripție 

13 mai—25 mai 2022 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza 

informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele 

depuse/transmise de părinți/tutori legal 

instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită 

înscrierea Ia o altă unitate de învățământ decât la 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 

26 mai 2022 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/tutori 

legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea Ia 

o altă unitate de învățământ decât la 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 

27 mai 2022 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a 

numărului de locuri rămase libere 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar 

30 mai 2022 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 Informarea Ministerului Educației de către Comisia 

județeană/a municipiului București cu privire la procedura 

specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în 

etapa a doua Procedurile vor viza modalități de comunicare 

și transfer de documente online, după caz. 

31 mai—7 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea 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 

8 iunie—9 iunie 2022 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip 



de înscriere depuse de părinți/tutori legal 

instituiți/reprezentanți legali, 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 înscriși în această etapă 

10 iunie 2022 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale 

copiilor înscriși în clasa pregătitoare 

1 septembrie – 8 

septembrie 2022 

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a 

cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților 

legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși Ia o unitate de 

învățământ 

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte 

situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, 

având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului 

Înscrierea în învățământul primar 2022-2023 

La şcoala noastră, clasa pregătitoare oferă o predare centrată pe copil. Noi 

încurajăm comunicarea. Viziunea noastră este ca un triunghi echilateral: şcoală, 

elev, familie. Toate trebuie să aibă aceeaşi pondere. Mesajul nostru pentru părinţi 

este să vină cu încredere şi să îşi înscrie copiii la şcoala noastră fiindcă respectăm 

drepturile copilului, îi încurajăm să fie cetăţeni adevăraţi, moderni, pentru o 

societate deschisă şi o lume mai bună. În clasa pregătitoare nu este greu. Noi 

realizăm că aceşti copii au şase ani, iar noi învăţăm jucându-ne. Respectăm 

particularităţile de vârstă ale unui copil de şase ani. Încercăm să lucrăm şi în 

învăţământ tradiţional pe centre de activitate. Aplicăm la început chestionare şi 

vedem preponderenţa unui anumit tip de inteligenţă, iar o activitate nu trebuie să 

dureze mai mult de 40 de minute pentru că altfel copiii se plictisesc. Încercăm să 

aducem ceva nou pentru ei în fiecare zi fiindcă le plac noutăţile. Eu sunt convinsă 

că la Școala Gimnazială “Elena Doamna” Comuna Cuza Vodă, copiii vin cu drag 

la şcoală în clasa pregătitoare şi în toate celelalte clase” Vieru Elena Georgeta, 

profesor pentru învăţământul primar 



 

Şcoala Gimnazială "ELENA DOAMNA" COMUNA CUZA VODĂ organizează înscrieri în 
învăţământul primar. 
 
Numărul claselor pregătitoare în anul şcolar 2022- 2023: 
 
 1 clasă – învăţământ tradiţional –  15 locuri 
 
Oferta educațională pentru clasa pregătitoare – an școlar 2022-2023 
 
 
Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2022-2023 
 
În clasa pregătitoare cursurile se vor desfăşura în corpul Grădiniței Prichindel 

 

 

 

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 11 APRILIE – 10 MAI 2022 
 ONLINE 
 PRIN E-MAIL 
 PRIN POȘTĂ 

 LA SECRETARIATUL ŞCOLII, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 – 16:00 (LUNI-JOI), 8:00 – 14:00 
(VINERI). 
 
 
 
 

Conform art. 13. din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 

pentru anul școlar 2022-2023 vă informăm că ordinea în care vă programaţi telefonic pentru 

completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care vă prezentaţi pentru completarea şi/sau 

validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei 

priorităţi la înscriere. 

 

http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Planul-de-scolarizare-2021-2022.pdf
http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-educationala.pdf
http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2022/03/Planul-de-scolarizare.pdf


 

 

 

 

 

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE? 
•    Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2022, inclusiv. 
•  Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 
inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor 
de dezvoltare este corespunzător. Dacă copiii au frecventat grădinița, înscrierea în clasa 
pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, în 
baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a 
recomandării (Anexa 1) poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/ 
mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate 
transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. 
Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională (C.J.R.A.E.) Galați doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-
au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar (30 
martie – 8 aprilie 2022). 
 •  Părinţii/ tutorii legal instituiți/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea în clasa 
pregătitoare în anul şcolar 2022-2023, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este 
corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea 
înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare. 

 Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de 
metodologie și cererile de amânare a înscrierii în învățământul primar vor fi analizate și soluționate 
de Comisia județeană în baza unei proceduri proprii. Părinţii/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții 
legali ai copiilor aflați în situații excepționale și cei care depun cerere de amânare a înscrierii în 

http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexa-nr.-1.pdf
https://www.cjrae-galati.ro/cjrae/evaluare-psihosomatica/
https://www.cjrae-galati.ro/cjrae/evaluare-psihosomatica/


învățământul primar vor fi orientați către C.J.R.A.E. în vederea consilierii privind nevoia de a lua 
decizii în interesul educațional al copilului. 

 

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR? 

 

Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar poate decide organizarea 

activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe 

distanțe lungi a copiilor și părinților acestora. 

Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor depun la sediul C.J.R.A.E. 

Galați din str. Portului nr. 55B, etajul 3 al internatului Liceului Tehnologic "General de Marină 

Nicolae Dumitrescu Maican" sau online la adresa de e-mail cjrae.galati@gmail.com, cererea-

tip (Anexa 2) în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a 

acestuia. 

Evaluarea se efectuează în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, în intervalul orar 10:00 – 18:00, 

în baza unei programări telefonice la numărul 0236311158 sau online la adresa de 

email cjrae.galati@gmail.com, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru 

asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților/ tutorilor legal 

instituiți/ reprezentanților legali. 

La încheierea activității de evaluare a dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul este comunicat 

în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct 

părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul 

evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial. 

C.J.R.A.E. asigură, la solicitarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanților legali, 

serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare 

prevăzute în calendarul înscrierii în învățământul primar. Având în vedere faptul că, din punct de 

vedere al nivelului de dezvoltare al copilului, schimbările care intervin la vârsta de 5-6 ani sunt 

continue, şi, în unele situaţii, alerte, la solicitarea scrisă a părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ 

reprezentanţilor legali, copiii care nu au primit recomandare pentru înscrierea în clasa 

pregătitoare pot să se adreseze unității de învățământ cu nivel preșcolar sau C.J.R.A.E., după caz, 

pentru eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar. 

 

 

https://www.cjrae-galati.ro/
https://www.cjrae-galati.ro/
https://www.cjrae-galati.ro/
http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexa-nr.-2.pdf
https://www.cjrae-galati.ro/
https://www.cjrae-galati.ro/


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE? 
 

Cerea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate 

depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ 

reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în 

învățământul primar.  
Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar 

-> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro).  
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin 

poștă, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal va transmite unității de învățământ 

declarația-tip pe proprie răspundere (Anexa 3), cu privire la veridicitatea informațiilor introduse 

în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv. 
În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care 

se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în 

prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal, de către un membru al 

comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se 

realizează validarea acesteia. Cererile-tip vor fi completate de mână de către părinți/ tutori legal 

instituit/ împuterniciți legali, în situația în care completarea nu se poate face direct în aplicația 

informatică, din motive obiective cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, 

imposibilitatea temporară a conectării la internet și altele asemenea.  
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ 

tutorele legal instituit/ reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor 

electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise 

de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește 

conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE? 

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi 

într-o unitate de învăţământ, după prima etapa. 

A. Prima etapa:  

11 aprilie – 10 mai 2022 
– de luni pâna joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între 08:00 – 14:00. 
• 27 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare 
a listei copiilor înscrişi, după prima etapă. 
B. A doua etapă:  

 31 mai – 7 iunie 2022 
• Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de 

http://edu.ro/
https://inscriere.edu.ro/
http://scoala12galati.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexa-nr.-3.pdf


învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o 
nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă. 
• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase 
disponibile, după fiecare etapă de înscriere. 
• Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în 
învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ vor fi 
respinse de aplicaţia informatică. 
•  În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții 
legali completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţile 
de învăţământ la care mai există locuri disponibile. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali 
transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe 
prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua. Validarea cererii-tip de înscriere se 
face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a 
doua.  
• 10 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor 
înscrişi, după a doua etapă. 
 

 
 
 
 

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII? 

• Din următoarele surse: 
1) Internet: inspectoratele şcolare postează pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica Înscrierea 

în învăţământul primar 2022 http://www.isj.gl.edu.ro/,  
2) De pe site-ul şcolii sau din oferta afișată la avizier. 
3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul ședințelor de informare şi consiliere a părinţilor/ 
tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși la gradiniţă și care încep învățământul 
primar în anul şcolar 2022-2023. 
4) Telverde: poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ 
(ex. Galaţi – 236). 
  

 
 

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE? 
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa 
pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe 
învăţământul primar. 
CE FEL DE ACTIVITATI SE VOR DESFASURA LA CLASA PREGATITOARE? 
• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea 

numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin 

jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. 
• Se vor face mai multe ore de mişcare (o oră de opțional – lb. franceză, două ore de educaţie fizică + două ore 

de muzică şi mişcare). 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
Copiile sunt certificate confirm cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza 

documentelor originale. 
– cerere tip de înscriere (se completează numai de către părinți/ tutori împuterniciți legali ai copilului) – se 

găsește la secretariatul școlii; 

http://www.isj.gl.edu.ro/html/linkuri_cls_preg.htm


– declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere – în situația 

completării online a cererii de înscriere sau transmiterii prin e-mail sau prin poștă –  se găsește la secretariatul 
școlii; 
– fotocopie + original certificat naştere copil; 
– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul; 
– fotocopie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț părinți; 
– acordul ambilor părinți divorțați în vederea înscrierii la Școala Gimnazială "Miron Costin"; 
– părinţii divorţaţi depun/transmit la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care 

rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin 

domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă (art. 3 din Metodologie); 
– declaraţie notarială/ procură pentru tutorii/ împuterniciții legali ai copilului privind încredinţarea minorului 

(în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate); 
– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare a copilului care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 

01.09.2022 – 31.12.2022 inclusiv (de la unitatea de învățământ preșcolar – pentru copiii care au frecventat 

grădinița și de la C.J.R.A.E. – pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate); 
– certificat medical eliberat de medicul specialist, în cazul elevilor cu cerințe educative speciale; 
– dovada de vaccinări în original;  
– avizul de la medicul de familie/ medicul școlar din care rezultă că este apt/aptă pentru școală; 
– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul). 
Criterii de selecţie a copiilor înscrişi din alte circumscripţii şcolare:  
 
–          criterii generale 
a)      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 
b)      existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la 
o casă de copii, centru de plasament, plasament familial; 
c)      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 
d)      adeverinţă care atestă existenţa unui frate/a unei surori a candidatului înmatriculat/ 
înmatriculată la Şcoala Gimnazială „ELENA DOAMNA” COMUNA CUZA VODĂ. 
 
 
 
 
 

 


