
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR! 
 

ÎNSCRIERI LA CLASA PREGĂTITOARE  
ÎN ANUL ȘCOLAR  2021-2022 

 
 

- Numărul de clase din proiectul planului  de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022: 
         - 2 CLASE  (44 ELEVI): 
 
-Se organizează programul  “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ “ – 1 grupă cu maxim 15 elevi; 
 
- Documentele necesare înscrierii  elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt: 
- fotocopie dupa certificatul de naștere al copilului; 
- fotocopie dupa actul de identitate al părintelui; 
- actele, în original, în vederea certificării ”conform cu originalul” 
- cerere-tip completată la secretariatul școlii; 
-rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul); 
-orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate; 
 
 

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea înscrierii în învățământul primar 

22 martie – 27 aprilie 

2021 

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 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 

● Eliberarea/transmiterea 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 DOLJ a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii 

care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1); 
● Planificarea de către CJRAE DOLJ a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru 

participarea la evaluare; 
● Desfășurarea  evaluării copiilor de către CJRAE DOLJ; 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar 

29 martie –28 aprilie 2021 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori  legali 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 
proprie răspundere și a   documentelor  necesare în copie simplă, se realizează zilnic, în intervalul orar 
08:00 -18:00 (luni-joi), respectiv 08:00 -17:00 (vineri); 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar 

20 mai 2021 Afișarea  la unitatea de învățământ, pe site-ul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar, a candidaților 
înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar 

24 mai – 31 mai 2021 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. 

4 iunie 2021 Afișarea la unitatea de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

1 septembrie – 10 septembrie 2021 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ 
reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. 
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul 
primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului. 

 
 
- Telefon pentru informații suplimentare la secretariatul școlii   -  0251.439.194; 
 
 
-TELVERDE – utilizat pentru a obține informații generale privind înscrierea în învățământul primar 0.800.816.251. 
 


