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 ANUNȚ 

 

 

Informaţii referitoare la înscrierea la Creșa Nr. 4 Bacău 

structură a Școlii Gimnaziale „George Bacovia” Bacău, an şcolar 2022-2023 

  

Documente necesare înscrierii: 

- dosar cu şină; 

- cerere tip (de la secretariatul școlii); 

- copie a certificatului de naştere al copilului şi originalul; 

- adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos 

clinic; 

- avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de 

Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate; 

- copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a 

hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției şi originalul; 

- adeverinţă de salariat pentru ambii părinţi/ reprezentanți legali; 

- hotărârea de divorț (dacă este cazul). 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 -2023 

 

 Înscrierile se pot face la Şcoala Gimnazială „George Bacovia” Bacău, de luni până vineri, între orele 

8,00 – 16,00 sau prin poșta electronică pe adresa de e-mail: scoalabacovia@yahoo.com (ulterior vă 

veți prezenta la secretariatul Școlii Gimnaziale „George Bacovia” Bacău, cu documentele 

originale, pentru validarea cererii de înscriere). 

 Etapa I  

• 30 mai - 10 iunie 2022, colectarea cererilor de înscriere  

• 13 iunie 2022 – 15 iunie 2022, procesarea cererilor de înscriere 

Copiii respinși după etapa I sau pentru care nu s-au depus cereri se vor putea înscrie pe 

locurile libere rămase. 

 

 

Etapa a II-a 
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• 16 iunie - 24 iunie 2022, colectarea cererilor de înscriere  

• 27 iunie 2021 – 30 iunie 2021, procesarea cererilor de înscriere 

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă. 

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor 

libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. 

 

Criterii generale de departajare: 

• existența unui document care dovedește că un copil 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); 

• existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

• existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 

respectivă; 

• existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de 

certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

Notă: Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale. 

 

 Criterii specifice de departajare: 

1. Domiciliul părinților se află în zona circumscripției școlare arondate Școlii Gimnaziale 

„George Bacovia” - dovedit prin actele de identitate; 

2. Ambii părinți sunt angajați– dovedit prin revisal de la locul de muncă; 

3. Unul sau ambii părinți frecventează o unitate de învățământ la zi – dovedit cu adeverință 

eliberată de unitatea de învățământ; 

4. Domiciliul bunicilor se află în zona circumscripției școlare arondate Școlii Gimnaziale 

„George Bacovia” Bacău - dovedit prin copii ale actelor de identitate ale bunicilor; 

5. Locul de muncă al părinților se află în zona circumscripției școlare arondate Școlii Gimnaziale 

„George Bacovia” – dovedit prin adeverință ; 

6. Data reîntoarcerii din concediu creștere copil este în perioada august-decembrie 2022 – 

dovedit cu adeverință de la serviciu. 

Notă: Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe bază criteriilor 

generale menționate anterior. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii 

specifice.  

 

Vă așteptăm cu drag! 

 


