
 

DOCUMENTE NECESARE  ÎNSCRIERII 

- CERERE TIP ( se poate completa fie în momentul depunerii dosarului  de 

înscriere la secretariat, fie online, situație în care cererea și celelalte 

documente se transmit unității prin e-mail la adresa scoala.86@s3.ismb.ro ); 

 

- Copie CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL; 

 

 

- Copie  buletin de identitate / CARTE DE IDENTITATE ambii părinţi;   

 

- Copie HOTĂRĂRE JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ de încredinţare 

copil, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească 

şi unde a fost stabilită locuinţa minorului  ( DUPĂ CAZ); 

 

 

- ACORDUL SCRIS AL CELUILALT PĂRINTE în caz de custodie comună  

sau DECLARAȚIE- ACORD dată de părintele prezent la înscriere                  

( completează cererea) privind faptul că celălalt părinte  este de acord cu 

înscrierea copilului la unitatea de învățământ, cunoscând că falsul în 

declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din 

codul penal  (DUPĂ CAZ – ANEXA 4 din PO ISMB nr. 5213 /16.03.2021 ); 

 

- DOCUMENTE  CARE  ATESTĂ DOMICILIUL ÎN FAPT  AL 

COPILULUI ( dacă acesta este altul decât cel prevazut în CI a părintelui / 

tutori legali instituţi/ reprezentanţi legali); 

 

 

- RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREȘCOLAR - în cazul copiilor care au nevoie de evaluare psihosomatică 

pentru a fi  înscrisi în învăţământul primar ( copiii care împlinesc 6 ani în 

perioada : 01.09 - 31.12.2021).  
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- RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE CĂTRE CMBRAE în cazul copiilor 

care au nevoie de evaluare psihosomatică pentru a fi  înscrisi în învăţământul 

primar ( copiii care împlinesc 6 ani în perioada : 01.09 - 31.12.2021) și care 

nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate; 

 

- DOCUMENTE DOVEDITOARE pentru îndeplinirea criteriilor generale şi 

a criteriilor specifice, în cazul copiilor  care NU sunt din circumscripţia 

şcolară a unităţii noastre de învăţământ;  

 

- DOVADA ÎNCREDINȚĂRII LEGALE A COPILULUI în cazul tutorilor 

legal instituți/ reprezentanți legali Și DECLARAȚIA PĂRINTELUI 

PRIVIND ACORDUL AMBILOR PĂRINȚI pentru înscrierea copilului în 

unitate și acceptul de prelucrare a  datelor cu caracter personal  

( ANEXA 4 din PO ISMB nr.5213 /16.03.2021); 

 

- DECLARAȚIA -ACORD PE PROPRIA RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA 

VERIDICITATEA ÎNFORMAȚIILOR INTRODUSE ÎN CERERE 

( ANEXA 3 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul 

școlar 2021-2022  ) în situația transmiterii documentelor necesare înscrierii prin 

e-mail sau poștă. 

 

 

NOTĂ :  ÎN SITUAȚIA DEPUNERII DOCUMNETELOR PERSONAL LA 

SECRETARIATUL ȘCOLII COPIILE  DOCUMENTELOR  DE LA DOSARUL 

COPIILOR  SE  CERTIFICĂ “CONFORM CU ORIGINALUL” DE CĂTRE  

SECRETAR, PE BAZA DOCUMENTELOR  ÎN ORIGINAL . 

PENTRU VALIDAREA CERERII DE ÎNSCRIERE, DOSARUL TREBUIE 

SĂ FIE COMPLET. 

 

 


