Anexa nr. 1
DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata,_____________________________________________________________domiciliat(ă)
în localitatea _____________________________________, str. _________________________________________________________
nr. ___________, bl. ________, sc. _______, ap. _______, județul/sectorul ___________________, legitimat(ă) cu
___________, seria __________, nr. __________________, nr. de telefon1 ________________________________, adresă de
e-mail2______________________________________________________________________________, părintele/tutorele legal
instituit/reprezentantul legal al copilului __________________________________________________________________,
născut la data de ____________________________, solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în
anul școlar 2022-2023 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile

OME nr.

3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a
Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023.
Menționez că fiica mea/fiul meu ____________________________________________________________________
este

înscris(ă)

în

anul

școlar

2021-2022

la

(unitatea

de

învățământ)

__________________________________________________________________________________, la grupa _______________.
Solicit obținerea recomandării prin:

o
o
o

ridicare de la sediul unității de învățământ;
prin transmitere pe e-mailul _______________________________________________________.;
prin poștă la adresa menționată mai sus.

Semnătura ______________________________________

Data ______________________

NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar
frecventată de copil.
Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește să obțină
recomandarea prin ridicare de la sediul unității de învățământ.
1
Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește să
obțină recomandarea prin transmiterea recomandării prin e-mail.
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Anexa nr. 2
DOAMNĂ DIRECTOR

Subsemnatul/Subsemnata,_____________________________________________________________domiciliat(ă)
în localitatea _____________________________________, str. _________________________________________________________
nr. ___________, bl. ________, sc. _______, ap. _______, județul/sectorul ___________________, legitimat(ă) cu
___________, seria __________, nr. __________________, nr. de telefon ________________________________, adresă de
e-mail ._____________________________________________, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul
legal al copilului _____________________________________________________________________________, născut la data
de ____________________________, solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii
în anul şcolar 2022 - 2023 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile OME nr.
3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a
Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023
Menționez că fiica mea/fiul meu ____________________________________________________________________:

o

nu a frecventat grădinița;

o

s-a întors din străinătate.

Semnătura ______________________________________

Data ______________________

NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la C.M.B.R.A.E.
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Anexa nr. 3
ANTET
Nr. de înregistrare _________/________________________

RECOMANDARE

Ca

urmare

a

cererii

înregistrată

cu

nr.

___________/______________2022

depusă

de

domnul/doamna______________________________________________________________domiciliat(ă) în localitatea
_____________________________________, str. _________________________________________________________ nr. _________,
bl. ________, sc. _______, ap. _______, județul/sectorul ___________________, legitimat(ă) cu ___________, seria
__________, nr. __________________, nr. de telefon ________________________________, adresă de e-mail
___________________________________________________________________, și în conformitate cu prevederile OME
nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, s-a realizat
evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului ________________________________________________________,
născut la data de________________________, având următoarea situație:
 copilul a frecventat grădinița;
 copilul nu a frecventat grădinița;
 copilul s-a întors din străinătate.

Pe baza rezultatului evaluării nivelului de dezvoltare, se recomandă:
 Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE, în anul școlar 2022-2023
 Înscrierea/reînscrierea și continuarea școlarizării în GRUPA MARE din învățământul preșcolar,
în anul școlar 2022-2023
Evaluatori:
1. Numele și prenumele: _______________________

Semnătura _______________________

2. Numele și prenumele: _______________________

Semnătura _______________________

DIRECTOR
________________________________
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Anexa nr. 4

DECLARAȚIE-ACORD
Subsemnata/ul,________________________________________________________________________________________,
cu domiciliu/reşedinţa în localitatea _________________________________, județul/sectorul_________________
str.___________________________________________________________, nr.______, bl.__________, sc._______, ap._______,
mama/tatăl al minorului/minorei ___________________________________________________________________________,
născut/ă la data de ___________________, declar că

□avem / □nu avem custodie comună asupra

copilului.

□

Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document

__________________________________________________________________________________________________________________.

□ Având custodie comună, declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la
_________________________________________________________________________________________________________________ .
(unitatea de învățământ)

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din
Codul Penal.
De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele săfie
prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu respectarea prevederilorLegii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Declarant: Numele şi prenumele ________________________
Semnătura: __________________________________

Data: ______________
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Anexa nr. 5
Doamnă Președinte
a Comisiei municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar,

Subsemnata/ul,_______________________________________________________________________________________cu
domiciliu/reşedinţa în localitatea ___________________________________________________, județul/sectorul____
str.___________________________________________, nr.______, bl.______, sc._____, ap._____, tel. ________________________
mama/tatăl/tutorele/reprezentantul legal al minorului/minorei ________________________________________
________________________________________________________________________, născut/ă la data de ___________________,
vă rog să aprobați AMÂNAREA înscriere acestuia/acesteia în învățământul primar în anul școlar
2022-2023, în conformitate cu prevederile art. 53 (2) din OME nr. 3445/17.03.2022 privind
aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în
învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023.
Anexez

prezentei

documentul

medical

nr.

____________/_______________

eliberat

de

_____________________________ din care rezultă că minorul este inapt pentru înscrierea în învățământul
primar, în anul școlar 2022-2023.
Solicit obținerea răspunsului dumneavoastră prin:
o ridicare de la sediul ISMB;
o prin transmitere pe e-mailul ______________________________________________________________.;
o prin poștă la adresa menționată mai sus.

Semnătura ______________________________________

Data ______________________

o Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de
învățământ și ISMB, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.
o Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea
de învățământ și ISMB, în vederea soluționării prezentei cereri.
o Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri
de arhivare.
NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la ISMB

Doamnei Președinte a Comisiei municipiului București de înscriere a copiilor
în învățământul primar
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Anexa nr. 6
Nr. _____________/__________________

CĂTRE,
_______________________________________________________________________________

Având în vedere solicitarea dumneavoastră înregistrată la ISMB cu nr. _______/________________;
În conformitate cu:
 Art. 53(2) din OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar
pentru anul școlar 2022-2023
 Procedura ISMB nr. 7431/29.03.2022,
Comisia municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar,
întrunită în sedință în data de ______________________, a aprobat cererea dumneavoastră privind
amânarea înscrierii copilului ____________________________ în clasa pregătitoare, în anul școlar 20222023.

Inspector Școlar General,
___________________________
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