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Nr. 341  din 16.03.2021 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 -2022 

 

 
 

Unitățile de învățământ (școlile de circumscripție) 

 și planul de școlarizare 
 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învățământ 

 

număr  

de clase 

pregătitoare 

număr  

de 

locuri 

1. Școala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus 1 22 

2. Școala Gimnazială Nr. 2 Horodnic de Sus 1 22 

3. Școala Gimnazială Nr.3  Horodnic de Sus 1 22 

 

 

 

Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar: 

 

Preşedinte - prof. Scripcariu Gheorghe Ciprian (director) 

Secretar – Maximiuc Doina (contabil și cu atribuții de secretar) 

Membri – cadrele didactice: Moroșan Mărioara; Grosu Mariana; Ciobaniuc Adina; Lungoci  

                                               Grațiela; Pomohaci Alina; Apalaghiei Geta 

Activități: prezintă părinților: calendarul, metodologia de înscriere, documentele tip de  

                  completat, consiliază părinții în completarea documentelor școlare, alte activități  

                  specifice. 
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Calendarul de înscriere: 

 

● 17 martie - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv 

numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ; 

 

● 22 martie – 27 aprilie - Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 

1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în 

învățământul primar.  

-  Pentru copiii care au frecventat grădinița: părinții depun cereri la unitățile de înv. preșcolar 

unde a fost școlarizat copilul pentru emiterea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare 

(ANEXA 1). 

- Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate: CJRAE Suceava 

înregistrează cererilor de evaluare transmise/depuse de părinți, planifică, desfășoară evaluarea 

și eliberează recomandarea (ANEXA 2). 

 

● 29 martie – 28 aprilie - Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere de 

către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, prin următoarele 

modalități: 

 

1.  la membrii comisiei de la cele trei unități școlare la care solicită înscrierea copiilor, între  

     orele 12:00 – 13:00; 

2.  online - se completează cererea tip și se trimite la adresa: horodnicsus1@yahoo.com; 

3.  la secretariatul școlii între orele 9:00 – 16:00. 

 

► DOCUMENTE NECESARE: 

- Certificat de naștere copil; 

- Carte de identitate părinte; 

- Acte doveditoare pentru tutori/reprezentanți legali (unde este cazul); 

- Fișa tip de înscriere (se completează la unitate); 

- Recomandarea psihosomatică (acolo unde este cazul); 

- Anexa 3 (se completează la unitate). 
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     Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 

mai 2021: 

- 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu 

ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 

- 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din 

cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal 

instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de 

învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 

- 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a 
candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. 

 

    A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai - 10 septembrie): 

- 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitatea de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, 

elaborate de inspectoratul școlar; 

- 24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-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 în etapa anterioară 

sau care nu au participat la prima etapă; 

- 4 iunie 2021: afișarea la sediul unității a listelor finale pentru clasa pregătitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Scripcariu Gheorghe Ciprian 




