
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
(extras din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018) 

 
1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  
Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1-2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, învaţămantul  
Primar cuprinde clasa pregatitoare şi clasele I-IV. 
Art. 5. (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în 
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.  
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2017-2018, părinții, ai 
căror copii împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, pot înscrie, 
la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile 
prezentei metodologii 
Art. 6. (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 
decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa 
pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.  
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea 
scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de 
specialiști atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. 
Art. 7 (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se 
efectuează sub coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și 
asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii 
în clasa pregătitoare. 

 
2. INSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIATUL SCOLII 

a. Nu există zonă arondată! 
b. În cazul în care se fac înscrieri online, părinţii sunt obligaţi să se prezinte la 

unitatea şcolară pentru validare şi depunerea dosarului in perioada 
27 02. – 16.03.2017 conform programului afisat mai jos.  

c. In cazul in care fisa de inscriere nu este validata copilul nu este inscris. 
 

3. CRITERII DE DEPARTAJARE  
         In conformitate cu art.10 alin.6 din Metodologia privind inscrierea copiilor in      
         invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018. 
 
I. Criterii specifice de departajare:  
 Evaluarea cunoștințelor de limba germană sub forma unui interviu prin joc. 

II. Criterii generale de departajare:  
 Are un anumit tip de handicap  
 Este orfan de unul sau de ambii părinți 
 Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial  
 Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită 

 

 
 



4. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII  
 Cerere-tip de înscriere 
 Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (original si copie ) 
 Certificatul de naștere al copilului (original si copie ) 
 Adeverinta medicala si aviz epidemiologic pentru intrarea in colectivitate, fisa de 

vaccinari (Ordinul comun nr. 1002MS/5057MECS/2015) 
 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea 

clasei pregătitoare (acolo unde este cazul – copie si original).  
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo 

unde este cazul).  
Copiile vor fi certificate conform cu originlul de catre secretariautl unitatii de 
invatamant, pe baza documentelor originale. 
 

 
5. PROGRAM DE ÎNSCRIERE (27 februarie – 16 martie 2017) 

DE LUNI PÂNĂ VINERI  DUPĂ CUM URMEAZĂ: 
luni – marti -miercuri – vineri între orele  11.00 – 14.00 
joi intre orele 8.00 – 20.00 
In zilele de 13, 14, 15.03 2017 intre orele 12.00-16.00 

 
6. INFORMAŢII:   

Vineri  03 martie 2017  (1000-1600)    „ZIUA PORŢILOR DESCHISE“  
www.edu.ro 

  www.isjbrasov.ro 
  www.liceulhonterusbrasov.ro 

 
 
     Planul de scolarizare propus pentru an scolar 2017 – 2018  - 4 clase 
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