
 

Acte necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare anul şcolar 2021-2022 

-cerere tip, va fi completat la secretariatul unităţii 

-cartea de identitate a părintelui (original și copie) 

-certificatul de naştere a copilului (original și copie) 

-recomandarea pentru înscriere în clasa pregătitoare  (original) 

-Declarație pe propria răspundere a părintelui tutorelui în cazul completării online a 

cererii de înscriere sau transmiterii prin poșta cu privire la veridicitatea informațiilor 

introduse în cerere  

-Părinții divorțați depun la înscriere hotărîrea judecătorească definitivă din care rezultă 

modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința 

minorului. (copie) 

-documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale sau şi specifice de înscriere 

(copie) 

-adeverinta medicală şi foaie de vaccin (original) 

 

Lista documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor generale 

-domiciliul este în circumscipţie (dovedită cu carnetul de identitate a părintelui prin 

domiciliu se înțelege inclusiv reședința conf. art.2 lit a.din OMEC nr. 3473/ 

10.03.2021 

-Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;   

- Copilul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de 

plasament/plasament familial (situație dovedită pe bază de certificate de deces sau alte 

documente)  

- Copilul este orfan de un părinte (situație dovedită pe bază de certificate de deces); 

- Fratele/sora aflat(ă) este înmatriculat(ă) la unitatea noastră școlară (dovedită cu 

adeverintă) 

 

Lista documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor specifice  / Puncte 

acordate 

CRT- 1 Adeverinţă care atestă că părinţii / bunicii sau tutorele legal este angajatul 

instituţiei 2pct. 



CRT-2 Adeverinţă care atestă că părinţii sau tutorele legal lucrează în învăţământ. 1 

pct. 

CRT-3 Adeverinţă care atestă că elevul a frecventat GPP nr. 29 Satu Mare structura 

aparținătoare de instituție . 2 pct. 

 

CRT-4 Copia dupa Diploma de Bacalaureat sau certificate de absolvire nivel liceal a 

părinţilor, care atestă că au fost absolvenţi ai colegiului. 1 pct. 

 

CRT-5 Adeverinţă care atestă că elevul a frecventat o grădiniţă cu limba de predare 

maghiară. 1 pct. 

 

 

 

 

Înscrierea pe locurile libere se va face pe baza probelor depuse la dosar  de solicitanţi,  

în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate. 

 


