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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1  ZIMBOR 

 
1.Descrierea unităţii de învăţământ  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zimbor 

 

Adresa: jud. Sălaj, sat ZIMBOR, nr. 32  

Nr. telefon/fax: 0260627703  

Adresă e-mail: scoalazimbor@yahoo.com  

Reprezentant: director prof. DURNEA OLIMPIA 

Resurse materiale:  Unitatea  Dotare : 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zimbor  

 

4 săli de clasă   

laborator biologie  

laborator informatică / Ael (soft educaţional)  

bibliotecă şcolară  

sală   de  sport  

teren de sport 

 

Grădiniţa cu P.N. Zimbor - 2 sali de grupă  

- parc de joacă  
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2. Circuscripția școlară  : 

 

Unitatea de 

învățământ 

Localitate adresa Nr. clase 

pregatitoare 

Nr. locuri  

disponibile  

 

Școala Gimnazială 

nr. 1 Zimbor 

Satul  Zimbor Nr. 32 0,33 5 

 Satul    Sîncraiu 

Almașului 

   

 Satul Chendremal    

 Satul  Sutoru     

 Satul  Dolu    

                             

   Învățământul primar : 

 

- Cosma Ioana Livia   cls. a II-a + a IVa ; 
- Ciobanu Gabriela Maria C P + I + aIII-a ; 

 

Învățământul preșcolar  : 

 

- Prof.  înv. Preșcolar  Lacatuș Simona ; 
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   Invatamant gimnazial  : 

 

      - prof. Durnea Olimpia-DIRECTOR 

      - prof. Martin Marian Ciprian        

      - prof. Martin Alexandra ; 

      - prof. Cozma Ioana Maria ; 

      - prof. Varga Nicolae ; 

      - prof. Crecan Dan ; 

      - Prof. Todor  Valentina- Lacrimioara; 

 

                          

                3.   Procedura de înscriere în învăţământul primar cf. Ordinului nr.3473 din 10 martie 2021: 

 Articolul 13 (1) Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de 

documente justificative. (2) 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 doreşte înscrierea copilului, în perioada 

prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar. (3) În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a 

transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria 

răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea 

informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată 

la art. 6 alin. (1). (4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care 

părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în 

aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte 

conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă. (5) 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 şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către 

unitatea de învăţământ. (6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, conducerile 

unităţilor de învăţământ asigură prezenţa unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere şi stabilesc 

programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineaţă, cât şi de după-amiază, în intervalul orar 

8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00-17,00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinţilor la procedurile de 

completare/validare a cererilor-tip de înscriere. (7) Conducerile unităţilor de învăţământ şi inspectoratele şcolare se 

asigură că programul de completare /validare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar este adaptat 

solicitărilor părinţilor, permite procesarea tuturor solicitărilor şi asigură fluenţa procedurilor, evitând aglomeraţia. (8) 

În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ asigură inclusiv 
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posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. 

Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă 

există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. (9) Unităţile de învăţământ informează părinţii că ordinea în care se 

programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru 

completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau 

acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia este afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul 

acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi este comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice 

sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere. Articolul 14 (1) În situaţia în care cererea-tip 

de înscriere se completează la sediul unităţii de învăţământ la care se doreşte înmatricularea copilului, completarea 

datelor în aplicaţia informatică se face în prezenţa părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din şcoală. 

În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere se realizează validarea acesteia. Comisia de înscriere 

din fiecare unitate de învăţământ asigură imprimarea unui Pagina 6 din 19 număr de cereri-tip de înscriere, care să fie 

completate de mână de către părinţi, în situaţia în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct 

în aplicaţia informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea 

temporară a conectării la internet şi altele asemenea. În aceste cazuri, comisia informează persoanele care se 

prezintă pentru înscriere despre situaţia apărută şi le solicită acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere 

şi să o semneze. Părinţii sunt informaţi că după remedierea situaţiei speciale vor fi invitaţi din nou la unitatea de 

învăţământ pentru a verifica datele introduse în aplicaţia informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin 

semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator. (2) Părintele depune, în momentul completării cererii-tip 

de înscriere la unitatea de învăţământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate 

propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii 

de învăţământ, pe baza documentelor originale. (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 2021 inclusiv, alături de documentele 

menţionate la alin. (2) părintele transmite şi o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. (4) Părinţii 

divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost 

stabilită locuinţa minorului. (5) 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 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 . (6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de 

circumscripţie, părintele menţionează, prin bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu 

înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu este admis la şcoala solicitată, din lipsă de 

locuri libere. Articolul 15 (1) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ informează părinţii prin afişare la avizier 

şi postare pe siteurile instituţiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai 

multe unităţi de învăţământ. (2) În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai 

fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, 

dosarul de înscriere nu este acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ. (3) 

Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situaţia în care părintele 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. (4) Validarea fişei tipărite din aplicaţia informatică poate fi realizată prin 

semnătură la sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz. (5) 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 
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conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4), cu încadrarea în termenele prevăzute de Calendarul înscrierii în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 16 (1) După încheierea 

perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în 

două etape succesive, după cum urmează: a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor 

din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi, folosind aplicaţia informatică, şi pe baza 

deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare 

pentru copiii din alte circumscripţii şcolare; b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a 

copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive. (2) În situaţii excepţionale, 

consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare pot ajusta planul de şcolarizare pentru a asigura accesul la 

educaţie al tuturor copiilor care trebuie să fie cuprinşi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022. (3) 

Inspectoratele şcolare informează direcţiile de specialitate din Ministerul Educaţiei (ME) despre aceste situaţii şi 

despre deciziile luate pentru soluţionarea lor.  

4. Informații pentru părinți : 

 Perioada  de înscriere în învăţământul primar- an scolar 2021-2022 : 

 

29 martie -28 aprilie 2021 

 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, online sau la 

unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la 

unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, 

după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă .Validarea fişelor 

de înscriere generate de aplicaţia informatică . 

 


