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Anunț 

Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare  

pentru anul școlar 2022-2023 

 

Număr clase pregătitoare : 1 

Unitatea de învățământ nu a stabilit criterii specifice de departajare a elevilor în vederea 

înscrierii la clasa pregătitoare  

Locul de desfășurare a cursurilor clasei pregătitoare: clădirea Școlii Gimnaziale Comuna 

Belinț 

Nr.telefon la care părinții pot apela unitatea de învățământ în vederea programării telefonice a 

completării fișei de înscriere: 0256/327130, între orele 8-14 

Numele și prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru informarea si consilierea 

părinților:  

-GPN BELINȚ: Bihari-Kiss Andrea-Lorena, tel. 0 726 144 050 

-GPN CHIZĂTĂU: Mociofleacă Daniela, tel. 0 769 969 991 

Activități desfășurate:  

05 aprilie – 26 aprilie 2023- evaluarea dedezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în 

perioada 01 sept. 31 dec. 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în 

învățământul primar: 

-părinții copiilor care au frecventat grădinița și împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 

septembrie – 31 decembrie, depun la secretariatul unității de învățământ cerere pentru 

eliberarea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, din partea doamnei educatoare 

-părinții copiilor care nu au frecventat grădinița, împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 

septembrie – 31 decembrie și doresc înscrierea la clasa pregătitoare, vor fi îndrumați de către 

comisia din unitatea de învățământ pentru evaluarea dezvoltării copiilor de către CJRAE 

3 mai – 18 mai 2023, între orele 8-14:  

-completarea și depunerea/transmiterea la secretariatul unității de învățământ a cererilor-tip de 

înscriere, inclusiv a recomandării de înscriere, după caz, respectiv a declarației pe propria 

răspundere și a documentelor necesare în copie simplă 

-validarea fișelor de înscrie generate de aplicația informatică 

31 mai 2023: 

-afișarea candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima 

etapă de înscriere 

6 iunie – 12 iunie 2023: 

-completarea și depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la secretariatul unității de 

învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de 

către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ  

-validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în 

opțiunile privind înscrierea copiilor 

15 iunie 2023: 

-afișarea  la unitatea de învățământ a listei finale a copiilor înscriși la clasa pregătitoare 
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