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Educăm astăzi 
pentru societatea de 

mâine! 

Vă facem cunoscute străzile arondate unităţii 

noastre pentru înscrierea la                

  clasa pregătitoare în anul şcolar  

2022-2023 

Strada T. Vladimirescu (de la nr.1 pe ambele 

părţi până la intersecţia cu aleea Băi 

Minerale inclusiv blocul C2); 

Strada Zorilor (de la intersecţia cu str. T. 

Vladimirescu, pe ambele părţi până la 

intersecţia cu str. M. Sadoveanu inclusiv); 

Strada V. Alecsandri (de la intersecţia cu str. 

Libertăţii până la Piaţa Centrală inclusiv bl. 

A1, A2, A3); 

Străzile: Dobrogeanu Gherea, Oituz, Libertăţii, 

Osoiu, Calea Poduri, Ion Creangă, Păun 

Pincio, Fd. Oituz, General N. Şova, M. 

Sadoveanu, Griviţei, Muntelui, Victoriei, 

Stadionului, Mărului, Albinelor, Atelierelor 

de la intersecţia cu str. Micleasca până la 

intersecţia cu str. M. Eminescu. 

mailto:scoalanr1_moinesti@yahoo.com


Perioada de înscriere  

11 APRILIE –10 MAI 2022 

31 MAI—7 IUNIE 2022 

 NE-AM PROPUS 3 CLASE 
PREGĂTITOARE CU 66 LOCURI 

LIBERE. 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE ? 

* Copii care împlinesc vârsta de 6 
ani până la 31 august 2022,inclusiv; 

* La solicitarea părinţilor, copiii 
care împlinesc vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie -31 
decembrie 2022, inclusiv, dacă 
evaluarea dezvoltării psihosomatică 
atestă pregătirea pentru 
parcurgerea cu succes a clasei 
pregătitoare. 

Criterii de departajare generale 

a) existenţa unui certificat medical de 
încadrare în grad de handicap a copilu-
lui;  

b) existenţa unui document care 
dovedește că este orfan de ambii părinţi. 
Situaţia copilului care provine de la o 
casă de copii/un centru de plasament/
plasament familial se asimilează situaţiei 
copilului orfan de ambii părinţi; 

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

d) existenţa unui frate/a unei surori în-
matriculat/înmatriculate în unitatea de 
învăţământ respectivă. 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE cuprinde: 

• CERERE-TIP 

• CERTIFICAT NAŞTERE COPIL-original şi copie 

• CARTE IDENTITATE PĂRINTE-original şi copie 

• ADEVERINȚĂ CĂ ESTE APT PENTRU 
ÎNSCRIEREA LA ȘCOALĂ 

• AVIZ EPIDEMIOLOGIC 

• Copie a documentului prin care se comunică re-
zultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a 

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
POT SĂ 

ÎNSCRIU COPILUL ? 

* Părintele poate opta: 

a.  pentru înscrierea la școala de 
circumscripţie -  în această situaţie, 
copilul este automat înscris; 

b. pentru o unitate de învăţământ, alta 
decât școala de circumscripţie – în 
această situaţie, copilul este înscris în 
limita locurilor libere și, dacă este 
cazul, pe baza criteriilor generale și 
specifice de departajare. 

VĂ AȘTEPTĂM CU MULT 

DRAG! 


