
 

 Cerere-tip de înscriere sau cererea de înscriere online  

          (Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere online nu garantează 

înscrierea copilului Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină 

obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu 

dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular 

vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-

completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.) 

 Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; 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. 

 Copie şi original al certificatului de naştere al copilului. 

 Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică 

corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este 

cazul). 

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau 

specifice (acolo unde este cazul). 



Bine de Ştiut: 

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare este necesară pentru copiii care 

împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și se 

eliberează de la grădiniță pe baza cererii de recomandare. 

Conf. Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele 

județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) DOAR în situația copiilor 

care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Părinții 

copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la 

CJRAE, cererea-tip  în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii 

nivelului de dezvoltare a acestuia. 

Criteriile generale de departajare (extrase din metodologie) 

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 respectivă. 

 

 

 Vă aşteptăm cu drag! 

http://www.scoalagrigoresilasi.ro/PREGATITOARE/Anexa-1-2.pdf
http://www.scoalagrigoresilasi.ro/documente/2020-2021/clasa%20pregatitoare/Cerere-de-evaluare-a-copilului-pentru-inscriere-i%CC%82nva%CC%86a%CC%82a%CC%86ma%CC%82nt-clasa-prega%CC%86titoare-2021-.pdf

