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Material informativ pentru părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții 

legali care solicită înscrierea în învățămantul primar în anul școlar 

2021-2022 

A. Copilul împlinește 6 ani la 31 august 2021. Cum procedează părintele / 

tutorele legal instituit/reprezentantul legal? 

 Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai acestor copii au 

obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa 

pregătitoare , în conformitate cu prevederile legii. 

 Cererea tip de înscriere se poate completa online, transmisă prin          

e-mail (ssvploiesti@yahoo.com), prin poștă sau se poate depune la 

secretariatul unității de învățământ la care se doreşte înscrierea 

copilului. În situația completării on-line a cererii de înscriere sau a 

transmiterii prin e-mail sau prin poștă , părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ 

declarația tip pe propria răspundere – Anexa 3 la Metodologie. 

 Dacă se dorește înscrierea în școala de circumscripție în momentul 

completării cererii – tip/validării, solicitantul depune o fotocopie a 

actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al 

copilului ( certificate conform cu originalul de către secretariatul 

unității de învățământ, pe baza documentelor originale). 

 Dacă se dorește înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de 

circumscripție, solicitantul depune , pe lângă o fotocopie a actului de 

identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului  

(certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de 

învățământ,pe baza documentelor originale ) și documente în copie 

simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare . 

 

B. Copilul împlinește 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021. 

Cum procedează părintele/ tutorele legal instituit / reprezentantul legal? 

 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 



- În cazul în care copilul a frecventat grădinița , se solicită o 

recomandare din partea unității de învățământ preșcolar prin cerere 

scrisă tip- Anexa 1 la Metodologie (depusă/transmisă prin 

poștă/mijloace electronice). 

- În cazul în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din 

străinătate , se solicită CJRAE Prahova evaluarea nivelului de 

dezvoltare a copilului prin cerere scrisă tip – Anexa 2 la 

Metodologie (depusă/transmisă prin poștă/mijloace electronice) 

Evaluarea se va desfățura în perioada 22 martie-27 aprilie , în 

intervalul orar 10,00-18,00 . în baza unei programări telefonice. 

 Cererea tip de înscriere se poate completa on-line, transmisă prin         

e-mail (ssvploiesti@yahoo.com), prin poștă sau se poate depune la 

secretariatul unității de învățământ la care se dorește înscrierea 

copilului. În situația completării on –line a cererii de înscriere sau a 

transmiterii prin e-mail sau prin poștă , părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ 

declarația tip pe propria răspundere. 

 Dacă se dorește înscrierea în școala de circumscrție , în momentul 

cererii-tip/ validării , solicitantul depune o fotocopie a actului de 

identitate propriu, o fotocopie a certificatului de naștere al copilului 

(certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de 

învățământ,pe baza documentelor originale ) și o copie  a recomandării 

grădiniței sau a rezultatului evaluării pozitive , după caz. 

 Dacă se dorește înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de 

circumscipție , solicitantul depune , pe lângă o fotocopie a actului de 

identitate propriu și o fotocopie a cerificatului de naștere al copilului 

(certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de 

învățământ,pe baza documentelor originale ) și documente în copie 

simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare , 

Vă aducem la cunoștință că aplicația informatică nu permite înscrierea 

unui copil în mai multe unități de învățământ. 
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