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DOSARUL DE iNSCRIERE 
IN CLASA PREGATITOARE 2022 CONTINE URMATOARELE DOCUMENTE: 

1. Cererea de inscriere in clasa pregatitoare 2022(formular tip eliberat de secretariatul 
unitatii) 

2. Recomandarea de la gradinitakezultatul evaluarii copilului de la CJRAE/CMBRAE 
(Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie — 31 
decembrie 2022, inclusiv, pot sa I i inscrie copiii in invatamantul primar, in clasa 
pregatitoare, daca nivelul or de dezvoltare este corespunzator. In situatia copiilor 
mentionati, care au frecventat gradinita, inscrierea in clasa pregatitoare se face la 
solicitarea scrisa a parintilor, in baza recomandarii eliberate de unitatea de invatamant 
Cu nivel prescolar ). 

Parintii ai caror copii nu au frecventat gradinita sau care s-au intors din strainatate si 
implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2022 inclusiv, pot sa 
i i inscrie copiii in invatarnantul primar, in clasa pregatitoare in urma evaluarii 
dezvoltarii copiilor efectuata de care Centrele judetene de resurse si asistenta 
educationala (CJ RAE) in perioada 30 martie-8 aprilie 2022 . 

3. Copie a actului de identitate al parintilor/parintelui 
4. Copie a certificatului de natere at copilului (acestea vor fi certificate „conform 

cu originalul" de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor 
originale) 

5. Alte documente in functie de starea civila a parintilor 
6. Parintii divortati depun la inscriere dovada modului in care se exercita autoritatea 

parinteasca Si la care din ei a fost stabilita locuinta minorului. 
7. Declaratia pe propria raspundere pentru inscrierea la clasa pregatitoare 

2022(formular tip eliberat de secretariatul unitatii ) 
8. Avizul medicului de familie/medicului scolar Ca elevul este „apt de scoala" 
9. Vaccinarile de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare 
10. Documente referitoare la indeplinirea conditiilor specificxe sau generale de 

departajare 
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