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Informaţii cu privire la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare  

an şcolar 2021-2022 

 

 
✓ Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare an şcolar 2021-2022 se desfăşoară în perioada 29 

martie-28 aprilie 2021, conform Calendarului aprobat prin OMEC nr. 3473/10.03.2021, 

în intervalul orar: 

LUNI – JOI: 8,00-18,00  

VINERI: 8,00-17,00  

cu excepţia zilelor de 29, 30 martie 2021, când programul de înscriere se desfăşoară în 

intervalul orar 12,30-18,00 (Simulare Evaluarea Naţională clasa a VIII-a, martie 2021). 

 

✓ Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: 

- Carte identitate părinte/reprezentant legal, original+copie; 

- Certificat de naştere copil, original+copie; 

- Hotărâre de divorţ/tutelă/custodie, copie ( unde este cazul); 

- Dovada vaccinurilor la zi(eliberat de medicul de familie); 

- Recomandare pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în 

perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, şi care: 

• nu au frecventat grădiniţa;           eliberată de CJRAE Iaşi, în perioada 22.03-27.04.2021 

• s-au întors din străinătate;                        (cerere tip, Anexa 2, site-ul CJRAE) 

• care au frecventat grădiniţa, unitatea de învăţământ eliberează cererea tip,  

Anexa 1 (grădiniţa la care este înscris copilul, în perioada 22.03-27.04.2021). 
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✓  Înscrierile se pot face  și online pe platforma naţională SIIIR, link pe care îl vom afişa în 

momentul când vom avea acces la aplicaţie, dar documentele necesare înscrierii vor fi 

prezentate la secretariatul şcolii ulterior şi se va semna fişa martor de validare a 

corectitudinii datelor înscrise; de asemenea, documentele pot fi scanate şi trimise pe 

adresa de email a şcolii ( scoala40arusso@yahoo.com ) , însoţite de declaraţia pe proprie 

răspundere tip, Anexa 3, la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor 

completate în cerere şi codul generat de aplicaţie după completare.(în acest caz, 

documentele în original vor fi aduse la şcoală în primele 2 (două) săptămâni din anul 

şcolar 2021-2022 (01-14 septembrie 2021). 

 

✓ Dosarele incomplete duc la imposibilitatea validării înscrierii copilului în aplicație. 

 

✓ Aceste informații pot fi regăsite și pe site-ul școlii ( www.arusso.ro ) , pentru detalii 

suplimentare sau cazuri deosebite ne găsiți la sediul școlii sau la numărul de telefon 

0232/222612. 
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