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➢ PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022: 

- 2 CLASE PREGĂTITOARE :    1   CLASĂ TRADIŢIONAL  =  25 LOCURI 

1 CLASĂ STEP BY STEP  =  25 LOCURI 

➢ ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE: 

• Cerere-tip de înscriere;  

• Copie și original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal;  

• Copie și original după certificatul de naștere al copilului ; 

• Recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel  preșcolar  (numai 

pentru copiii care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie 2021. Recomandarea se eliberează la solicitarea scrisă a părinților);  

• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și / sau specifice 

 (acolo unde este cazul). 

 
Condiții de înscriere în învățământul primar conform METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A 

COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022 

 

Art. 5(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, 

inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în 

conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.  

2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei 

mari a învățământului preșcolar. 

Art. 6(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 

decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa 

pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa 

pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de 

unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării 

prevăzută la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de 

învățământ sau transmisă prin poștă/ mijloace electronice. La solicitarea părintelui, 

unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu 

confirmare de primire sau prin mijloace electronice. 

(3) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 

2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul 

școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător 
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pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii 

copiilor la grădiniță, în grupa mare. 

 

Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin.  (1), se efectuează de 

către centrele județene de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au 

frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de 

Calendarul înscrierii în învățământul primar. 
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CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE  

CLASA PREGATITOARE  

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

a. Existenţa unui certificat  medical de încadrare în grad de handicap al copilului; 

b. Existenţa  unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia 

copilului care provine de la casă de copii/ un centru de plasament/plasament 

familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; 

c. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

d. Existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate  în unitatea de 

învăţământ respectivă. 

 

*Ciclul primar al Colegiului  se constituie în Şcoala de Aplicaţie pentru  

filiera vocaţională, profilul pedagogic.  
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Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr 3473 /10.03.2021 

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN  

CLASA PREGĂTITOARE  
An scolar 2021-2022 

 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în                                 

clasa pregătitoare 
 

29 martie –28  aprilie 2021 

În intervalul orar: 

8.00-18.00  - LUNI-JOI 

8.00-17.00 - VINERI                                    

 
     Cererea-tip de înscriere se poate completa online, 

transmite prin e-mail – bratescu@gmb.ro , prin poștă  

sau se poate depune la secretariatul unității de 

învățământ, prin programare telefonica la numarul 

0341405804, în perioada prevăzută de Calendarul 

înscrierii în învățământul primar. 

➢ În situația completării online a cererii de  

înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, 

părintele va transmite unității de învățământ declarația-

tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la 

prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea 

informațiilor completate în cerere, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. 

            Validarea cererii-tip de înscriere este 

obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care 

părintele solicită înscrierea sau prin intermediul 

mijloacelor electronice și constă în compararea datelor 

introduse în aplicația informatică cu documentele 

transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri 

false se pedepsește conform legii și atrage pierderea 

locului obținut prin fraudă. 

  

 

20  mai 2021 

 
Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a 

candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase 

libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.  

 
 

 
Extras din  Anexa la Adresa MENCȘ nr. 59987  din 21.10.2015 

  

Datorită specificului instituțional, liceele și colegiile pedagogice sunt exceptate de la obligativitatea raportării la o 

circumscripție școlară, prin excepție de la prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, 

cf. art 108 din ROFUIP, aprobat prin OMECS nr. 5115/2014, cu modificările și completările ulterioare, fără 

condiționarea arondării. 
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CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE  

CLASA PREGĂTITOARE  

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

Aprobate în Consiliul de Administrație al Colegiului din data de 05.03.2021, transmise 

spre avizare Inspectoratului Școlar al Județului Constanța. 

 

 

• Copii care au frecventat și sunt înmatriculați în anul școlar 2020-2021 în Grădiniţa de 

Aplicaţie a Colegiului;  

• Serviciul părinţilor în apropierea Colegiului. 

 

   Nota : Grădiniţa de aplicaţie (ciclul preşcolar) este nivel de învăţământ al Colegiului, 
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