
 

Criteriile generale de departajare : 

 

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.  

Extras din Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 

  



 

CRITERII SPECIFICE  
PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ȘCOLAR  2021 - 2022 

(aprobate în Consiliul de Administrație) 

 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriul specific de 

departajare 

Documente  

justificatoare 

1. Copiii proveniți din Grădinița 

Școlii Gimnaziale Nr. 150 

Adeverință  de la Grădinița 

Școlii Gimnaziale Nr. 150 

2. Copiii ai căror părinți au locul de 

muncă în circumscripția unității 

noastre școlare 

Adeverință de la locul de 

muncă al părinților 

3. Copiii ai căror bunici au 

domiciliul în circumscripția 

unității noastre școlare, iar 

copilul se află in ingrijirea 

acestora 

Cărți de identitate ale 

bunicilor, declarație părinți, 

dovada gradului de rudenie 

4. Copiii ai căror părinți au fost 

elevi în Școala Gimnazială Nr. 

150 

Adeverință  de la Școala 

Gimnazială Nr. 150 

 

  



 
 
 

Extrase din METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

“Art.13. (9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se 

programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de 

înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip 

de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei 

priorități la înscriere. “ 

“Art.15. - (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții 

prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la 

faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de 

învățământ. 

 (2) 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 este acceptat și 

rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.“ 

“Art. 49. - Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se 

pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.“ 

 

 Parintii copiilor care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2021, 

inclusiv, si care doresc AMANAREA inscrierii acestuia in clasa pregatitoare, vor 

depune o cerere in acest sens, impreuna cu un document medical din care sa reiasa 

ca minorul este inapt pentru inscrierea in invatamantul primar, in anul 

scolar 2021-2022. Cererea impreuna cu documentul medical, se depun, incepand 

cu data de 29.03.2021, la registratura ISMB sau se transmit prin posta sau la 

adresa de email clasapregatitoare@ismb.ro 



 

 

Programul de completare/validare  

a cererilor tip de înscriere 

 în învățământul primar (conform metodologiei): 

 
29 martie – 28 aprilie 2021 

  
 

LUNI – JOI: 8,00-18,00 

      VINERI: 8,00-17,00 

 

În zilele de 29 și 30 martie 2021 

 înscrierile se vor face între orele 13.00 – 18.00 

 

 

Numărul de telefon la care părinții/tutorii legal 
instituiți/reprezentanții legali pot apela:  

021 4108408 


