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CRITERII GENERALE ȘI CRITERII SPECIFICE DEPARTAJARE 

ÎN CADRUL ÎNSCRIERILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:  

 

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  

b) 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;  

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi.  

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți 

legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se 

face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: 

se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate mai sus, apoi copiii care 

îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 

 

Criteriile specifice de departajare elaborate de Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi  se aplică după 

aplicarea criteriilor generale. Acestea sunt următoarele: 

 

a) Copilul este în îngrijirea bunicilor care locuiesc în circumscripţia unităţii de învăţământ. În acest caz se vor 

solicita: copie după CI a bunicilor, , număr telefon, hotărâre judecătorească sau procură notarială de 

încredințare a minorului; 

b) Părintele/ tutorele are rude care domiciliază în circumscripţia şcolară şi care au grijă de copil temporar. Se vor 

solicita: copie după CI a rudei, număr telefon, hotărâre judecătorească sau procură notarială de încredințare a 

minorului; 

c) Părintele/ tutorele are locul de muncă în circumscripţia şcolii. Se va solicita adeverinţă doveditoare de la locul 

de muncă al părintelui; 

d) Părintele/ tutorele a fost elev al şcolii; 

e) Copilul a frecventat cursurile unei grădiniţe care a desfăşurat activităţi educative în parteneriat cu şcoala. 

Pentru criteriile specifice stabilite, Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi solicită documentele 

doveditoare pe care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul 

completării/validării cererii-tip de înscriere.  

Criteriile specifice de departajare nu sunt discriminatorii şi nu includ existența unor liste de preînscrieri, 

organizate în afara calendarului înscrierii.  

 În cazul în care, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele 

său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi, peste numărul 

de locuri alocat. 
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