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Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 

Anul școlar 2020-2021- actualizat  
 

DATA/PERIOADA OBSERVAȚII 
4 martie –7 
iulie 2020 

Completarea de către părinți a cererilor-tip de înscriere de catre parinti / tutori             
online sau la unitatea de invatamant.  
Depunerea / transmiterea cererilor-tip de inscriere inclusive a recomandarii de          
inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria           
raspundere si a documentelor necesare , in copie simpla.  

Prima etapă de înscriere 
8 iulie 2020 Procesarea de către comisia națională a cererilor tip de înscriere cu ajutorul            

aplicatiei informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. 
9-15 iulie 2020 Procesarea la nivelul unității de învățămînt , a cererilor părinților care solicită            

înscrierea la o altă unitate de învățămant decît școala de circumscripție pe            
locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se         
realizează prin aplicarea criteriilor generale de departajare și validarea de către           
consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși. 

16 Iulie 2020 Procesarea de catre comisia nationala a cererilor de inscriere cu ajutorul           
aplicatiei informatice si repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai           
caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decît cea de              
circumscripție, dar nu au fost admisi din lipsă de locuri si care au exprimat in               
aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptie. 

20 iulie 2020 Afișarea la unitățile de învățământ a copiilor înscriși și lista cu numărul de             
locuri rămase libere după prima etapă. 

A doua etapă de înscriere 
21 iulie  2020 Afisarea la unitatea de invatamant a procedurii de repartizare a copiilor pe            

locurile disponibile, elaborata de ISJ.  
22  – 28 iulie 2020 Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de         

invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa            
a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de               
invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.  
Validarea cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima            
poziție în cadrul opțiunilor. 

29-30 iulie 2020 Procesarea, la nivelul unității de învățământ, a cererilor tip de înscriere,           
aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor          
generale si a celor specifice de departajare in limita locurilor disponibile.           
Completarea in aplicatie a datelor din cereri pentru candidatii admisi in aceasta            
etapa 

31 iulie 2020 Afișarea la unitatea de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa             
pregătitoare 
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1-4 septembrie  2020 Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/          
tutorilor ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate scolara. 

 

 

 

 

ANUNT 
IN ATENTIA PARINTILOR CARE DORESC INSCRIEREA 

COPIILOR LA CLASA PREGATTITOARE 
  

PENTRU COPIII CARE IMPLINESC VARSTA DE 6 ANI PANA LA 31 AUGUST 2020 INCLUSIV: 
DACA  INSCRIEREA SE REALIZEAZA  ON-LINE / EMAIL / POSTA PE LANGA DOCUMENTELE 
NECESARE  SE VA TRANSMITE SI DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, CONFORM 
MODELULUI ATASAT.  

 

PENTRU COPIII CARE IMPLINESC VARSTA DE 6 ANI IN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE – 31 
DECEMBRIE 2020 INCLUSIV, IN VEDEREA INSCRIERII LA CLASA PREGATITOARE, AN SCOLAR 
2020-2021, PARINTII / REPREZENTANTII LEGALI VOR DEPUNE PE LANGA DOCUMENTELE 
SOLICITATE ANTERIOR SI URMATOARELE, DUPA CAZ: 

A. PENTRU COPIII CARE AU FRECVENTAT GRADINITA: 
● RECOMANDAREA DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE ELIBERATA DE        

GRADINITA FRECVENTATA DE COPIL ; 
● DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE, DACA CEREREA DE INSCRIERE ESTE         

TRANSMISA ON-LINE / EMAIL / POSTA; 
 
B. B. PENTRU COPIII CARE NU AU FRECVENTAT GRADINITA SAU CARE AU REVENIT DIN             

STRAINATATE: 
● ADEVERINTA DE EVALUARE A DEZVOLTARII COPIILOR ELIBERATA DE CJRAE         

CONSTANTA IN PERIOADA 26 MAI -30 IUNIE 2020\ 
● DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE, DACA CEREREA DE INSCRIERE ESTE         

TRANSMISA ON-LINE / EMAIL / POSTA. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
NR…………./……………………. 

 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 

Subsemnatul / subsemnata………………………………………………….,    
parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului……..……………… 

…………………………………………………, domiciliat in localitatea…………….. 
………………str………………………………nr…….bl……sc……ap…….judetul /sectorul  

……………………….legitimat (a) cu CI / BI seria ………………..nr…….,        
CNP……………………………………………, declar pe propria raspundere ca datele si        
informatiile cuprinse in cererea –tip de inscriere in invatamantul primar sunt corecte.  

             Totodata, declar ca am inteles urmatoarele:  
- Validarea cererii de inscriere se face numai in baza documentelor la care face referire              

cererea –tip de inscriere, transmise in copie simpla prin e-mail sau prin posta,             
conform Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021,          
aprobat prin OMEC nr.3277/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- La data comunicata de inspectoratul scolar / unitatea de invatamant voi prezenta la             
secretariatul unitatii de invatamant documentele care au stat la baza inscrierii fiicei            
mele / fiului meu……………………………………………………………………in    
invatamantul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul scolar din care            
rezulta ca fiica mea/fiul meu este apta/apt de scoala.  

Cunoscand prevederile Codului penal privind falsul in declaratii, declar pe propria            
raspundere si sub sanctiunea nulitatii inscrierii faptul ca datele din prezenta cerere            
sunt reale.  

 
 
Semnatura………………………                                  Data………………  

 
- Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de unitatea              

de invatamant, in vederea solutionarii cererii de inscriere a minorului 



- Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului sa fie prelucrate de              
unitatea de invatamant, in vederea solutionarii prezentei cereri 

- Sunt de accord / nu sunt de acord cu prelucarea ulterioara a datelor mele cu               
caracter personal in scopuri de arhivare.  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INSCRIERII LA CLASA 
PREGATITOARE  

1. Cerere tip de înscriere,  

       2. Certificat naștere copil – copie și original  

       3. Carte de identitate parinti – copie și original 

       4.  Hotarare judecatoreasca definitiva din care sa rezulte modul in care se exercita autoritatea  

           parinteasca si unde a fost stabilit domiciliul minorului – (acolo unde  este cazul, parinti divortati) 

       5. Adeverință pentru intrarea in colectivitate + vaccinari de la medicul de familie 

       6. Un dosar cu șina  

 

 


