
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.128 

 

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

 

- TELVERDE cu nr. 0800 816 021  la care părinții și alte personae interesate pot 

obține informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. 

TELVERDE este apelabil gratuit și va funcționa în perioada de înscriere 

prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar                             

(11.04.2022 – 10.05.2022) 

- Programul de înscriere și validarea cererilor, se va face la secretariatul școlii 

de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 18.00 și vineri în intervalul orar 8.00 – 

17.00. 

- Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ 

- Conform art. 13(9) din metodologie, ordinea prin care se realizează 

programarea telefonică și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se 

prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu 

presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la 

înscriere 

- Numărul de telefon la care puteți obține informații privind înscrierea în 

învățământul primar Școala Gimnazială Nr.128 Telefon: 021.410.22.19 

- Respectarea art. 49 din metodologie:,,Prezentarea de înscrisuri false la 

înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea  

locului obținut prin fraudă” 

- Înscrierea în învățământul primar se face conform calendarului prevăzut în 

anexa 2 la OME NR. 3445/17.03.2022 

- Înscrierea în învățământul primar se face pe baza cererii-tip de înscriere 

completată de către părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al 

copiilor. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-

mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la 

care părintele/tutorele legal/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului. 

- Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada 11.04.2022 – 10.05.2022, 

prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de 

părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

- Împreună cu cererea-tip, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

va transmite unității de învățământ și: 

-fotocopia cărții de identitate a părintelui 

-fotocopia certificatului de naștere al copilului 



-recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată pentru copiii care 

împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv  

-declarația-acord pe propria răspundere (Anexa nr.4 la procedură) cu privire la 

veridicitatea informațiilor introduse în cerere 

 


