
ÎNSCRIEREA  ÎN  CLASA PREGĂTITOARE  2021 -2022 

 

1. Ordinul 3473/10.03.2021 și Metodologia înscrierii în clasa pregătitoare 

pentru anul școlar 2021-2022 – Click aici 

2. Calendarul înscrierii în învățământul primar, 2021-2022 – Click aici 

3. Circumscripția școlară  - Click aici 

4. Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2021 – 2022: 

                                           Număr clase pregătitoare – 3 ; 

                                           Număr locuri  clasă - 22 elevi / 3 clase - 66 elevi; 

5. Criterii generale și criterii specifice de departajare – Click aici 

6. Clasa pregătitoare – prezentare - Click aici 

7. Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare și a activității în 

general a unității  de învățământ : 

• Programul general de funcționare  al scolii  08,00 – 18,00 (2 ture); 

• Programul de funcționare pentru clasa pregătitoare 08,00 – 11,15; 

• Școala reabilitatĂ integral în 2019; 

• Clasele echipate cu mobilier nou, adecvat vârstei copiilor, pupitre școlare 

individuale reglabile, table interactive, sistem All-in-One, camera web Full 

HD (pentru realizarea invățământului on line), camera video-audio, sistem  

sonorizare centralizat, sistem contra incendiului, sistem antiefractie; 

• Sala de sport modernă, construită in 2004; 

• Nu se organizează programul “ Școala după școală”. 

• Nu se organizează Ziua porților deschise ! 

8. Programul de evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în 

perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 și care nu au frecventat grădinița sau au 

revenit din străinătate este în intervalul 22.03.2021 – 27.04.2021, pentru 

programare CMBRAE: telf. 031.805.50.40 sau 031.805.56.98 , e-mail : 

evaluareCP21@cmbrae.ro - Click aici 

9. Programul de completare și validare a cererilor tip de înscriere, conform 

metodologiei, zilnic în intervalul 8,00 – 18,00 (Luni-Joi) si 8,00 -17,00 (Vineri). 

Avand în vedere perioada de pandemie se recomandă înscrierea copiilor în 

clasa pregătitoare online, după care compartimentul secretariat o să vă 

anunțe când trebuie să veniți la școală pentru validarea cererilor și 

prezentarea dosarului de înscriere cu documentele prevăzute în 

https://scoala307.ro/wp-content/documente/Ordinul%20347310.03.2021%20si%20Metodologia%20inscrierii%20in%20clasa%20pregatitoare%202021-2022.pdf
https://scoala307.ro/wp-content/documente/Calendarul%20inscrierii%20in%20clasa%20pregatitoare%202021-2022.pdf
https://scoala307.ro/wp-content/documente/Circumscriptia%20scolara.pdf
https://scoala307.ro/wp-content/documente/Criteriile%20generale%20si%20criteriile%20specifice%20de%20departajare.pdf
https://scoala307.ro/wp-content/documente/Clasa%20pregătitoare%20-%20prezentare.pdf
mailto:evaluareCP21@cmbrae.ro
https://scoala307.ro/wp-content/documente/Precizari_evaluarea_dezvoltarii_copiilor_CMBRAE.pdf


metodologie. Mai multe informații la telefon secretariat : 021.210.25.85  si 

021. 210.00.12.  

10. Numărul de telefon TEL VERDE 0800.816.021 va fi disponibil în 

perioada 29.03.2021 – 04.06.2021, de luni până joi în intervalul orar 

8.00 -16,30 și vinerea în intervalul  orar 8,00 – 14,00; 

11. Documentele necesare înscrierii: 

• C.I. părinti; 

• Certificat naștere copil, conform cu originalul pus de secretariatul 

unității; 

• Foto-copie a hotărârii judecătorești definitive din care să rezulte 

modul în care se exercită autoritatea părintească, unde a fost stabilit 

domiciliul minorului, în cazul părinților divorțați; 

• Alte documente în funcție de starea civilă a părinților; 

• Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care 

împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2021 – 31.12.2021, inclusiv; 

 

12.   EXTRASE  DIN METODOLOGIE : 

• Art.13 (9)   “Unitatile de invatamant informeaza parintii ca ordinea in care 

se programeaza telefonic pentru completarea si/sau validarea cererilor-

tip de inscriere sau in care se prezinta pentru completarea si/sau 

validarea cererilor–tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de 

preinscriere si/sau acordarea unei prioritati la inscriere. Informatia este 

afisata la secretariatul unitatii de invatamant , la avizierul acesteia sip e 

site-ul scolii, daca acesta exista, si este comunicata direct parintilor la 

momentul programarii telefonice Au al prezentarii pentru 

completarea/validarea cererii-tip de inscriere” 

• Art.15 (1)  “Unitatile de invatamant informeaza parintii prin afisare la 

avizier si postare pe site-urile institutiilor, dupa caz, cu privire la faptul ca 

aplicatia informatica nu permite inscrierea la mai multe unitati de 

invatamant. 

            (2)  In cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru 

copilul respectiv a mai fost depusa o cerere de inscriere la alta unitate de 

invatamant, inscrisa in baza de date, intrucat a fost validata, dosarul de 

inscriere nu este acceptat si ramane valabila optiunea deja asumata 

pentru alta unitate de invatamant”. 



• Art 49 Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in clasa 

pregatitoare se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului 

obtinut prin frauda”. 


