
Clasa pregătitoare 2020-2021 

Stimați părinți, 

Înscrierea în clasa pregătitoare se desfășoară la sediul unității școlare  strada Mogoșoaia nr. 
6, în perioada  4 martie – 23 martie 2020, după următorul program: 

 de luni până joi în intervalul orar 8.00-18.00 

 vineri în intervalul orar 8.00-17.00 . 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ  URMĂTOARELE ACTE: 

 un dosar plic, de carton 
 Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și 

copie 
 Certificatul de naștere al copilului în original și copie 
 Rezultatul evaluării psiho-somatice (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie-31 decembrie 2020) 

Nota: Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care 
rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința 
minorului. 

Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar 
decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din 
afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea 
copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de 
departajare, conform metodologie, ca urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții 
legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. 

Criteriile generale de departajare: 

1. Existența unui  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 
2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului 

care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează 
situației copilului orfan de ambii părinți; 

3. Existența unui document care dovedește ca este orfan de un singur părinte; 
4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 

respectivă. 

 

 



Criterii specifice de departajare: 

1.Distanța dintre  locul de muncă al unui părinte și sediul Liceului Teoretic “Eugen Pora” (strada 

Mogoșoaia nr. 6). La înscriere se va atașa dosarului o adeverință de la locul de munca al 

părintelui/părinților. 

2.Incredințarea copilului de către părinții aflați la muncă în străinătate spre îngrijire, unei persoane 

cu domiciliul in circumscripția noastră școlară. Se vor atașa dosarului copie după actul de identitate 

și documentul notarial de încredințare. 

 

Criterii specifice – Sursa ISJ Cluj  

Circumscripții – Sursa ISJ Cluj  

https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/ 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, 
aprobată prin OMEC nr. 3277/17.02.2020 

Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-
2021, aprobat prin OMEC nr. 3277/17.02.2020 

 

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2020/02/Criterii-specifice-2020.pdf
https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2020/02/Oferta_educatioanala_2020-2021_romana.pdf
https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Metodologie_%20inscriere_%20invatamant%20primar_%202019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020.pdf

