
                      ANUNȚ ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

                                          AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

Graficul și programul de înscriere în clasa pregătitoare, în anul 

școlar 2022-2023 

 

11 aprilie 2022 - 10 mai 2022 (etapa I) 27mai-afișarea copiilor înmatriculați 

31 mai 2022 - 7 iunie 2022 (etapa a II-a)        10 iunie-afișarea listelor finale          

 

 

  Înscrierile se vor desfășura:  

- online, în aplicaţia de înscriere; 

- prin e-mail, pe adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 12, Timișoara  

 scoala_nr12@yahoo.com ; 

- fizic, pe baza programării telefonice prealabile (tel. 0256493037), la secretariatul Școlii 

Gimnaziale Nr. 12, Timișoara după cum urmează: 

de luni până joi orele 8.00 - 18.00  

vineri 8.00 - 17.00. 

 

 

IMPORTANT:  

1. toți părinții care depun cereri însoțite de documente prin mail, la adresa 

scoala_nr12@yahoo.com vor fi contactați pentru programare la validare în decurs de 

2-3 zile de la trimiterea actelor; 

 

2. pentru programare privind depunerea fizică a cererilor de înscriere vă rugăm să apelați 

la nr. de telefon 0256493037, în intervalul orar 9-14; 

 

3. pentru validarea cererilor depuse prin e-mail sau on line, precum şi pentru informaţii 

telefonice cu privire la înscrierea în Clasa Pregătitoare, vă rugăm să apelaţi numărul 

de telefon 0256493037, în intervalul orar 9-14. 

 

 

 Documente necesare la inscriere: 

1. actul de identitate al părintelui / tutorelui – în original și copie; 

2. certificatul de naștere al copilului - în original și copie; 

3. actul care atestă calitatea de tutore (dacă este cazul); 

4. rezultatul evaluării pshihosomatice (dacă este cazul); 

5. hotărâre judecatorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea 

părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului (pentru părinții divorțați). 

6. anexa 3 la metodologie (declarația pe proprie răspundere) – se poate ridica și de la școală 

 

Părinții care au domiciliul în afara circumscripției școlare vor depune documente care sa 

dovedeasca indeplinirea criteriilor generale si specifice de departajare.  
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Criteriile generale de departajare 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 unitatea de 

învățământ respectivă. 


