ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

1. Dosar plic
2. Cererea- tip de înscriere (formularul-tip se semnează de către părinte/tutorele legal, după
verificarea corectitudinii datelor introduse în aplicația informatică). Cererea-tip de
înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune
la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, 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, în situația menționată la
art. 6 alin. (1).
3. O fotocopie a actului de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit reprezentantului
legal și actul de identitate în original. Copiile sunt certificate conform cu originalul de
către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale
4. O fotocopie a certificatului de naștere al copilului și actul în original. Copiile sunt
certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza
documentelor originale.
5. Recomandarea eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventată de
copil, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021, inclusiv.
6. O copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării
dezvoltării psihosomatice a copilului și documentul în original, în cazul în care cerereatip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv, conform art. 7 din metodologie.
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.”

7. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea
părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
8. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale și specifice, dacă este cazul:
- Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
- Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau
provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
- Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte;
- Document care atesta faptul că are frați/surori în unitate;

