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             ÎNSCRIEREA ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (clasa 

pregătitoare) 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

Perioada de înscriere: 

Etapa I - 11 aprilie – 10 mai 2022 

Programul de înscriere este cuprins între orele 9.00 -15( zilnic)  
Numărul de clase pregătitoare prevăzute pentru anul școlar 2022 – 2023 : 

1 clasă - Școala Profesională „Ștefan cel Mare’’ Cotnari-25 locuri 

1 clasă - Școala Gimnazială „Cezar Petrescu’’ Hodora-22 locuri 

Cererea de înscriere / copii după documente justificative/ validarea se face la sediul unității școlare  

DOCUMENTE necesare  pentru  înscrierea  în clasa pregătitoare: 

 Cerere-tip de înscriere  

 Certificatul de naștere al copilului (copie) 

 Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal care solicită  înscrierea (copie ) 

 Copie după hotărârea de divorț sau alte documente care să dovedească tutela (dacă 

este cazul) 

 Recomandarea de înscriere în clasa pregatitoare (pentru copiii care împlinesc 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv):  

- dacă au frecventat grădinița - se eliberează de către unitatea școlară  în urma unei 

cereri depuse de părintele /tutorele copilului; 

- dacă NU au frecventat grădinița sau au revenit din STRĂINĂTATE- se eliberează de    

către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în urma unei cereri depuse 

de părintele /tutorele copilului. 

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo 

unde este cazul) 

X Toate documentele menționate mai sus vor fi prezentate la momentul înscrierii în original, în 

vederea certificării ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere 

X 30 martie - 8 aprilie 2022:  Evaluarea dezvoltării psiho-somatice a copiilor care împlinesc 6 

ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru 

înscrierea în învăţământul primar-  HÂRLĂU, Şcoala Gimnazială „Petru Rareş”, Str. 

Ştefan cel Mare, Nr. 23 

X Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, au 

obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu 

prevederile legii 

Programarea telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor – tip de înscriere 
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură inclusiv 

posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor – tip 

de înscriere la nr. de telefon 0232730351 sau 0733986446 
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