
                                      
                                            INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEłEAN GALAłI 
                                    STR. PORTULUI NR.55 B  � 0236 – 460170   � 0236 – 319396 
                                      E-mail: info@isj.gl.edu.ro; Adresă site: www.isj.gl.edu.ro 

 

  ______________________________________________________________________ 

Nr.346/14.01.2011 

 Către, 
UNITĂłILE ŞCOLARE CU CLASE  I - IV DIN JUDEłUL GALAłI 

 

În aplicarea adresei MECTS nr. 25070/13.01.2011 referitoare la înscrierea 
copiilor în clasa I pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea termenelor stabilite, se 
vor lua  următoarele măsuri: 
 

1. Afişarea la loc vizibil a anunŃului referitor la înscrierea copiilor în clasa I, anunŃ 
care să cuprindă: 
• Arondarea străzilor din propria circumscripŃie şcolară; 
• Numărul de clase/locuri disponibile, conform proiectului de şcolarizare întocmit în urma 

recensământului copiilor de 6/7ani; 
• Graficul de înscriere a copiilor în clasa I (stabilit în perioada 03.03 - 05.05.2011); 
• ComponenŃa dosarului de înscriere: 
• Cerere tip, elaborată la nivelul unităŃii şcolare; 
• Certificatul de naştere în original şi copie a acestuia; 
• Recomandare de la medicul de familie privind dezvoltarea psiho-somatică a copiilor ce 

împlinesc 6 ani după începerea anului şcolar. 
• Plic timbrat pentru expedierea răspunsului scris la solicitarea de înscriere MenŃiunea 

(extrasă din Legea nr. 84/1995): „în clasa I se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani 

până la data începerii anului şcolar, precum şi cei care împlinesc respectiva vârstă până la 

sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare." 
Termen: 15.01.2011 

 
2. Transmiterea către ISJ GalaŃi a graficului de înscriere în clasa I. 

Termen: 17.01.2011 
 
3. Promovarea în media locală a calendarului de înscriere în clasa I. 
 
4. Înscrierea cu prioritate a copiilor care locuiesc în aria de cuprindere a unităŃii 

de învăŃământ. 
Perioada: 03.03 - 05.05.2011 
 

5. Afişarea săptămânală a înscrierilor pe perioada alocată. 
6. Afişarea listei finale a copiilor înscrişi. 

Termen: 06.05. 2011 
 

7. Expedierea răspunsurilor la solicitări. 
La cererea scrisă a părinŃilor, tutorilor sau susŃinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor 
care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, va fi amânată cu un an. 

 

8. Este interzisă condiŃionarea înscrierii in clasa I de susŃinerea unor teste (cu 
excepŃia celor prevăzute de regulament), precum si perceperea unor taxe sau 
sponsorizări din partea părinŃilor. 

 
9. Data de 5 mai este un termen de recomandare, înscrierile fiind în continuare 

posibile. 
 

Inspecor şcolar general     Inspector şcolar de specialitate 
Prof. DORULEł NELU RESMERIłĂ                               prof.  TEODOR ŞTEFĂNICĂ  
  


