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Procedura de înscriere în clasa pregătitoare, 
 conform ”Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 

2015-2016”, aprobată prin OMECȘ nr. 3171/05.02.2015 
 
 

Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la 

secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Completarea 
cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în 

aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.  
   

    Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la 

care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de 

înscriere, conform programării realizate de către  unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 
8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). 
   
 

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, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat 

după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.  
  

 
Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de 

învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate 

propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform 

cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.  
 
  

  În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv, alături de documentele 

menționate, părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul 

pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.  
 

 

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, pe lângă documentele menționate, părinții depun și documente care dovedesc 
îndeplinirea criteriilor de departajare.  

 

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, 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.  
 

http://www.spiruharetgorj.ro/


Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de 

învățământ.  
 

În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost 

depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost 

validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată 

pentru altă unitate de învățământ.  
   

 După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, 
cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează: 
 

a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-

tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică 

și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate 

în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții 

școlare.  
 

b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu 

au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.  
 
  În situații excepționale, înainte de desfășurarea primei etape de înscriere, consiliile de 

administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul 

la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2015-2016.  
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