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CLASA PREGATITOARE – 25 DE LOCURI  

 
Colegiul National Pedagogic ,,Carol I” nu are arondate anumite străzi din Municipiul Câmpulung și de 
aceea nu are constituită o circumscripție. In aceste condiții, în școala noastră , poate fi înscris, la 
clasa pregatitoare orice copil cu vârsta corespunzatoare, oricare ar fi domiciliul acestuia, în 

Municipiul Câmpulung, comunele limitrofe. 
 

08 martie – 26 martie 2018  
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea 

copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de 
învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).  

 
,,Ziua porților deschise” - joi (08.03.2018), între orele 10,00 – 15,00 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE : 

- Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal 

- Certificatul de naştere al copilului 

- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei 

pregătitoare (acolo unde este cazul). 

-  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale . 

 
     În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți 
este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.  
 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE 
,,(2) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:  
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care 
provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației 
copilului orfan de ambii părinți;  
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 
respectivă.  
e) copiii au frecventat grupa mare în unitatea noastră de învățământ 
 (3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare 
este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a 
numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: 

 se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2)  
 apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii  
  în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. 2 


