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ANUNŢ 
PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
Prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021 
- de luni până joi, între orele 08.00 – 18.00 
- vineri, între orele 08.00 – 17.00 
 
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 

• Cerere-tip de înscriere; 
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; 
• Copie şi original după certificatul de naștere al copilului; 
• Copie după certificatul de deces al unui părinte (dacă este cazul); 
• Copie după sentință de divorț/procură notarială (dacă este cazul); 
• Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru 

parcurgerea clasei pregătitoare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv: 

-  pentru copiii care au frecventat grădinița - recomandare eliberată de 
unitatea de învățământ cu nivel preșcolar; 

- pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din 
străinătate – documentul eliberat de CJRAE. 

• În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau 
prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie 
răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la 
veridicitatea informațiilor completate în cerere. Pentru copiii care împlinesc vârsta 
de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 se va anexa și 
recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare.  
 

ACTELE CARE DOVEDESC  ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE 
DEPARTAJARE: 

• Adeverință care dovedeşte că un părinte sau o rudă de gradul I şi II este cadru didactic/ didactic 

auxiliar/ nedidactic angajat al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia; 
• Adeverință care dovedeşte că un părinte sau o rudă de gradul I şi II lucrează în învățământ; 
• Dacă copilul se află în grija bunicilor/rudelor care au domiciliul în circumscripţia Şcolii Gimnaziale 

„Mihai Eminescu” Alba Iulia, părinţii fiind plecaţi temporar din localitate:  
- document care dovedeşte domiciliul; 
- copie după CI care atestă că locuiesc în circumscripția școlară; 



• Copie după CI ale bunicilor care atestă că locuiesc în circumscripția școlară; 
• Adeverință de la locul de muncă al unui părinte care dovedește că acesta este în circumscripția 

școlară; 
• Declarație din partea părinţilor care au absolvit cursurile Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 

Alba Iulia, dar care în prezent au domiciliul în altă circumscripţie şcolară. 
 

 

INFORMAŢII UTILE PENTRU PĂRINŢI 
 

• https://www.scoalaeminescu.ro; 

• www.edu.ro; 

• www.isjalba.ro. 
 

ÎN PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

2021-2022 SUNT PROPUSE - 5 CLASE PREGĂTITOARE – 110 LOCURI 

 

TELVERDE:  0 800 816 258 
 
Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în 
unitatea de învățământ. Aveți obligația de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea 
cu dosarul complet al copilului, în vederea validării cererii. Formularul online vă permite doar să vă 
prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului completate în aplicația, scurtând timpul de așteptare. 
 

Preşedintele comisiei, 
 

de înscriere a copiilor în învăţământul primar 
 

Prof. Daniel BOIAN 
                          

http://www.edu.ro/
http://www.isjalba.ro/

