
 

Documente necesare la inscriere  
 

 

 Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la 
inscriere, in original si copie  (nu se solicita cartile de identitate de la ambii 
parintii. sunt suficiente actele unui singur parinte) 

 certificatul de nastere a copilului in original si copie  
 Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul) 
 Cererea tip care se completeaza pe loc fie in unitate sau online (dupa  care 

trebuie validata la  unitatea respectiva) 
 Dosar plic 

Copiile sunt certificate conform cu originalul de  către secretariatul unităţii 

de învăţământ, pe baza documentelor originale. 

 

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale 
din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate 

 

 Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap 
 Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți 

sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial 
 Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte 
 Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate 
 Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de 

unitate 

 Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in 

metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si  a 

celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea 

criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ. 

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic 

toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu, chiar 

din prima etapa. 

5. Informatii pentru parinti 

 

* În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani 

până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care 

împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, 

inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă 

pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea 

dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea 

Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 

educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 martie. 

 

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a 

copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi 

urmată de o adoua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este 

rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care 

nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în 

funcție de locurile disponibile. 



Telverde clasa pregatitoare, clasa I - 0800 816 264 - functional, doar in perioada 

de inscriere (cel tarziu pana in 31 august) dupa urmatorul program: 

 

Luni - Joi:      09:00 - 16:00 

Vineri:            09:00 - 14:00 

 

 

Extras din ORDIN nr. 3.242 din 23 februarie 2018 
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar 

pentru anul şcolar 2018-2019. 

ART. 3 

  (2) În sensul prezentei metodologii, prin părinţi se înţelege 

inclusiv tutori legal instituiţi sau reprezentanţi legali. Părinţii 

divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă 

din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească 

şi unde a fost stabilită locuinţa minorului. 

   
 

 

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele: 

  a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad 

de handicap a copilului; 

  b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan 

de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de 

copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează 

situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; 

  c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan 

de un singur părinte; 

  d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat / 

înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

 

 


