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Str. Luminii, Nr. 10,  
Loc. Orăştie,  

 Jud. Hunedoara 
Tel.0254241166;   
fax 0254243875 
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Deviza noastră:  

NIMENI  NU E SINGUR 

 

Valori promovate 

Mentor spiritual: doctorul în 
avocatură Aurel Vlad - mare 
patriot şi om politic din 
perioada interbelică, unul 
dintre artizanii formării 
României Mari, născut în 
Orăştie. 

*egalitate de şanse; 

*educație centrată pe elev; 

*promovarea multiculturalităţii  

        şi a valorilor democratice; 

*dezvoltarea relaţiei cu  

        comunitatea. 

  

Misiunea  

Şcolii  Gimnaziale 

 „Dr. Aurel Vlad”     

Orăștie  este de a contribui 

la formarea tinerilor prin 

dezvoltarea unui sistem 

educaţional bazat pe valori, 

competenţe şi 

responsabilitate  

asumată. 

http://www.scoalaaurelvlad.ro
mailto:scaurelvlad@yahoo.com


               
Calendarul inscrierii in clasa 

pregatitoare pentru anul scolar           
2021-2022 : 

  
17 martie 2021 Afișarea circumscripțiilor școlare și a 
planului de școlarizare propus, respectiv numărul de 
clase pregătitoare allocate. 
18. martie  2021 - Afișarea programului de evaluare a 
copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE 
19. martie 2021– Afisarea la sediul unității de 
învățământ a criteriilor specifice de departajare 

elaborate de unitățile de învățământ . 
22 martie-27 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării 
copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 
31 decembrie  
29 martie – 28 aprilie 2021  

• completarea de către părinți a cererilor-tip de 
înscriere la unitatea de învățământ unde se 
dorește înscrierea copiilor, online sau la sediu;  

• depunerea cererilor de înscriere, însoțite de 
documentele solicitate, de către părinții, la 
școala unde se dorește înscrierea copilului, 
online sau la sediul unității  

10 – 11 mai 2021  

•  repartizarea computerizată la școala de 
circumscripție a copiilor ai căror părinți au 
solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere 1 

11– 18 mai 2021  

•  procesarea cererilor părinților care solicită 
înscrierea la o altă unitate de învățământ decât 
școala de circumscripție, pe locurile rămase 
libere;  

• - admiterea sau respingerea cererilor acestora,  
prin aplicarea criteriilor generale și specifice de 
departajare  

• 20 mai 2021 - afișarea listei candidaților 
înmatriculați, a numărului de locuri rămase 
libere și a listei copiilor neînscriși după prima 
etapă (dacă este cazul)  

  
 
  
28 martie 2019 - Comisia nationala proceseaza 
cererile-tip de inscriere si repartizarea la scoala de 
circumscriptie a copiilor  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  
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  CLASE PREGATITOARE în sistem : 
Tradițional :  3 clase ( 66 locuri) 
Step By Step:  2 clase ( 44  locuri) 
Traditional– limba maghiara : 0.5 clase  
Simultan—Limba rromani: 0.5 clase 
Simultan traditional –local gara - 
                                                         -  0,33 clase  
 
 

Acte necesare pentru înscrierea în 
clasa pregătitoare : 

  
• Copie după certificatul de naștere al copilului;  

•  Adeverință tip de la medicul de familie, cu 
vaccinurile;  

• Copii după cărțile de identitate ale părinților; 

• Copie certificat căsătorie / sentință de divorț / 
certificat de deces, dacă este cazul (sau hotărâre 
de încredințare);  

•  Recomandare de înscriere în clasa 
pregătitoare, de la grădiniță sau CJRAE 
Hunedoara, pentru copiii născuți în perioada 1 
septembrie – 31 decembrie 2015;  

•  Cerere tip;  

• Alte documente care atesta indeplinirea 
criteriilor generale si/sau specific( acolo unde este 
cazul) 

•  Folie de plastic transparentă.  
 
Se înscriu obligatoriu în clasa pregătitoare 
copiii care împlinesc 6 ani până în data de 
31 august 2021.  
 

• Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 
septembrie – 31 decembrie 2021 și doresc să 
se înscrie în clasa pregătitoare necesită 
evaluarea nivelului de dezvoltare 
psihosomatică. Aceasta se realizează la 
grădinița pe care o frecventează în prezent, în 
baza unei Cereri-tip pe care părintele o 
depune la sediul grădiniței, în perioada 
22 martie – 27 aprilie 2021 (-Anexa 1).  

• Copiii care nu frecventează grădinița sau care 
s-au întors din străinătate, vor fi evaluați de 
către CJRAE Hunedoara (– Anexa 2).  

 
 

A doua etapa de inscriere in 
clasa  pregatitoare  

  
24 – 31 mai 2021  

• depunerea cererilor-tip de înscriere 
la secretariatul unității aflate pe pri-
ma poziție dintre cele trei opțiuni 
exprimate pentru etapa a doua, de 
către părinții copiilor care nu au fost 
cuprinși în etapa anterioară sau nu 
au participat la prima etapă de în-
scriere 

 2 – 3 iunie 2021  

•  procesarea, la nivelul unităților de 
învățământ, a cererilor-tip de înscri-
ere, pe baza unei proceduri specifice 
elaborate de ISJ Hunedoara  

4 iunie 2021  
•  afișarea listelor finale cu copiii în-

scriși în clasa pregătitoare . 
  
În cazul în care cererea de înscriere și 
documentele aferente sunt transmise 
online, se va completa și declarația pe 
propria răspundere , respectiv anexa 3 
din metodologie  
Adresa de email a scolii  este:  
 
             scaurelvlad@yahoo.com 

0254/241166 
 


