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Înscrierea în învățământul primar anul școlar 2021 – 2022 
 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 

 

• Cu posibilitatea organizării programului ”Școală după școală”  

Vă invităm să vizitați turul virtual al școlii pe adresa web: 

http://liceulgermanoradea.ro/ 

Completarea și depunerea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori 

legali/reprezentanți legali se fac în perioada 29 martie  –  28 aprilie, online, pe 

adresa de mail: liceulgermanoradea@gmail.com sau personal, la secretariatul 

unității cu sediul în Oradea, str. William Shakespeare, nr. 22 după următorul 

orar:  luni – joi  între orele 8,00 – 18,00; vineri  între orele 8,00 – 17,00.  

 În vederea asigurării fluenţei procedurilor de înscriere şi în vederea evitării 

aglomeraţiei, vă rugăm să vă programați în prealabil la nr. de telefon 

0359/439711 (secretariat). Menţionăm că transmiterea cererilor prin mail sau 

programarea telefonică NU presunpune crearea unei liste de preînscriere sau 

acordarea unei priorităţi la înscriere!!!!!   

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât 

numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale stabilite în conformitate cu 

prevederile art 10. din metodologie:  

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.  

Criterii specifice: nu se cer.  

NR. CRT. NR. CLASE LOCURI 

DISPONIBILE 

1.  2 CLASE  SECȚIA GERMANĂ/ ÎNVĂȚĂMÂNT 

TRADIȚIONAL/CURS DE ZI 

44 

http://liceulgermanoradea.ro/inscrierea-in-invatamantul-primar-anul-scolar-2019-2020/
http://liceulgermanoradea.ro/
mailto:liceulgermanoradea@gmail.com


Metodologia de înscriere și calendarul detaliat se pot consulta  pe site-ul unității noastre: 

http://liceulgermanoradea.ro/ și pe site-ul I.S.J. Bihor : 

https://www.isjbihor.ro/curriculum/invatamant-primar/1769-inscrierea-in-invatamantul-primar-

anul-scolar-2021-2022 
 

Acte necesare:  

- Dosar  PLIC de carton 

- Acte de identitate părinți  (originale + copii xerox) 

- Certificatul de naștere al copilului (original + copie xerox) 

• Notă: În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie 2020 inclusiv, alături de documentele menționate mai sus, se va depune și 

recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare întocmită de grădinița de 

proveniență.  

• Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea 

părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului 

 

Comisia de înscriere 
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