
 
 

 
I. Modalitatea de înscriere  

 
VARIANTA 1 (recomandată) 

1.Se completează cererea tip (se descarcă de pe site) și se trimite împreună cu 
copiile documentelor necesare pentru înscriere (evidențiate în extrasul de mai 
jos) și declarația (se descarcă de pe site) privind legalitatea datelor înscrise în 
cerere; 
2.Documentele  se trimit  pe email-ul colegiului: gcosbuc@gcosbuc.ro;  
3.Un membru al comisiei de înscriere completează/actualizează datele în  
aplicația de înscriere, listează cererea și o trimite părintelui pentru verificare și 
semnare;  
4.Părintele verifică datele din cerere, o semnează și apoi o retrimite electronic 
comisiei de înscriere pentru validarea înscrierii; 
5. La începerea cursurilor, în septembrie, se depun la secretariatul colegiului  
documentele în original.  

 
VARIANTA 2 (de evitat, din motive de distanțare socială) 

1.Pe baza unei programări la tel.0264 598 040, părintele vine la școală și   face 
înscrierea la secretariatul colegiului. 
 

 
 

II. Interviul pentru înscrierea la secția  germană maternă   

• se va desfășura în zilele de 7,8,9,10 iulie (intervalul extins este justificat 

prin organizarea interviului astfel încât să se respecte regulile de 

distanțate socială); 

• modalitatea de desfășurare va fi stabilită printr-o procedură care va fi  
     anunțată cu cel puțin 10 zile înainte în funcție de contextul epidemiologic; 
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III. Extrase din metodologie  

    " Art. 13. -   (1) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, 

prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care 

părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului.   

   (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul 

înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte/tutorele 

legal instituit/reprezentantul legal. În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a 

transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul 

legal va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută 

în anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în cerere, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).   

   (3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ 

la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin 

intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia 

informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi 

atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.   

   (4) În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la 

unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa 

părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal şi a cel puţin unui membru din 

comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ."   

   8. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:   

    " (3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care 

împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, alături de 

documentele menţionate la alin. (2), părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

depune/transmite şi o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.   

   (4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de 

circumscripţie, pe lângă documentele menţionate la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3), 

părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali depun/transmit pe e-mail sau prin poştă 

şi documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite 

în conformitate cu art. 10."   

 

    " Art. 15. -   (1) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ informează părinţii/tutorii 

legal instituiţi/reprezentanţii legali prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, 

după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe 

unităţi de învăţământ.   
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    . . . . . . . . . .   

      (4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situaţia în care părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal depune direct documentele la unitatea de învăţământ, un 

membru al comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ tipăreşte fişa completată în 

aplicaţia informatică, în prezenţa părintelui.   

   (5) Validarea fişei tipărite din aplicaţia informatică poate fi realizată prin semnătură la 

sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz.   

   (6)  În situaţia în care comisia de înscriere din unitatea de învăţământ identifică erori sau 

neclarităţi în completarea cererii- tip sau în documentele depuse/transmise, părinţii/tutorii 

legal instituiţi/reprezentanţii legali vor fi contactaţi de către comisia de înscriere în 

învăţământul primar din unitatea de învăţământ în vederea remedierii acestora, iar procesul 

de validare se reia în conformitate cu prevederile alin. (4) şi (5) şi cu încadrarea în termenele 

prevăzute de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin."   

 


