
 

 

 

Întrebări frecvente 

 Cine se poate înscrie la clasa pregătitoare? 

 Se poate înscrie orice copil care a împlinit vârsta de 6 ani până la data de 31 

august 2021; 

 Se pot înscrie și copiii care au împlinit vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 

31 decembrie 2021 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

 

 Care sunt documentele necesare înscrierii copilului la clasa pregătitoare? 

 Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:  

- cerere-tip de înscriere; 

-  actul de identitate al ambilor părinți/ reprezentant legal al copilului ( copie și 

original); 

- certificatul de naștere al copilului ( copie și original);  

- documente justificative pentru îndeplinirea criteriilor generale/ specifice de 

departajare (dacă este cazul);  

- adeverință prin care se atestă frecventarea grădiniței;  

- adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate; 

- declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor 

completate în cerere ( în cazul depunerii documentelor online/ e-mail). 

 

 Cum se realizează înscrierea copilului la clasa pregătitoare? 

 Înscrierea copilului la clasa pregătitoare se poate face:  

- prin depunerea dosarului de înscriere la secretariatul unității de învățământ, în 

urma unei programări prealabile la nr. de telefon 0245 213 929; 

- completare online a cererii de înscriere; 

- transmitere prin e-mail sau poștă. 

 

 Pot să-mi înscriu copilul la altă școală decât cea din circumscripție? 

 Da. Părintele poate alege școala pentru înscrierea copilului la clasa pregătitoare, 

indiferent dacă se află sau nu în circumscripția școlară. 

 

 Pot să-mi înscriu copilul în clasa pregătitoare, la mai multe școli în același timp? 

 Nu. Copilul poate fi înscris la clasa pregătitoare la o singură unitate de 

învățământ. 

 

 

 



 

 

 

 

 Este obligatorie validarea cererii de înscriere, în cazul în care optez pentru înscrierea 

online sau prin e-mail/ poștă? 

 Validarea cererii de înscriere este obligatorie. În absența acestei etape înscrierea 

nu se consideră finalizată, iar copilul nu va fi repartizat la nicio instituție de 

învățământ. 

 

 

 Cum obțin recomandarea pentru înscrierea copilului la clasa pregătitoare, dacă acesta 

nu a împlinit vârsta de 6 ani până la data de 1 septembrie 2021? 

 Pentru a obține recomandarea în vederea înscrierii copilului la clasa pregătitoare, 

părintele se poate adresa unității de învățământ cu nivel preșcolar frecventate de 

copil.  

 În cazul în care copilul nu a frecventat grădinița sau se întoarce din străinătate, 

recomandarea se eliberează de către CJRAE Dâmbovița, pe baza unei solicitări-

tip.  

 

 Este obligatorie prezența ambilor părinți/ a copilului la înscrierea în clasa 

pregătitoare? 

 Nu. Este suficientă prezența unui singur părinte/ reprezentant legal al copilului care să 

prezinte documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare. 

 

 Cum pot obține informații suplimentare în legătură cu înscrierea copilului la clasa 

pregătitoare? 

 Prin sesiuni online de informare a părinților organizate de către unitățile de 

învățământ cu nivel preșcolar din circumscripția școlară; 

 Pentru a obține informații suplimentare, puteți accesa TELVERDE -  Nr. de 

telefon 0787523645, de luni până vineri, între orele 13.00 – 17.00. 

 

 Copii care au împlinit 6 ani până la data de 31 august 2021 pot continua cursurile 

grădiniței? 

 Înscrierea copiilor care au împlinit 6 ani până la data de 31 august 2021 este 

obligatorie. 

 


