
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                            CRITERII SPECIFICE: 
 
1.Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor 
legali se află în circumscripţia unităţii școlare. 
   (Adeverinta loc de munca al parintilor) 
2. Bunicii sau rude până la gradul al III-lea ale preșcolarului au 
domiciliul în circumscripția unității școlare. 
   (Copie documente identitate bunici/rude apropiate, copie dupa 
certificate naştere părinţi, bunici, rude , pentru a dovedi gradul de 
rudenie). 
3. Preșcolarul frecventează cursurile grădinițelor din circum-
scripția unității școlare. 
   (Adeverinţă de la grădiniţa unde este înscris copilul.) 
4. Unul dintre părinții sau fraţii copilului a absolvit unitatea 
școlară. 
   (Copie după diploma de absolvire) 
5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre in-
stituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circum-
scripţia unităţii școlare. 
    (Adeverinţă de la club/instituţia de activităţi extraşcolare unde 
este înscris copilul) 

             
PLAN  DE  ŞCOLARIZARE  

   Pentru anul şcolar 2019-
2020 Liceul Teoretic « Lucian 

Blaga »  a    prevăzut 2 clase pregăti-
toare cu 50 locuri .  

2019-2020 

Conform art. 10 alin. 2 din OMEN 3181/18.02.2019 
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 plasamant / 
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/ în-
matriculate  în unitatea de învățământ respectivă. 



 

 
 

 

             

  

   
  ♥  STUDII SUPERIOARE  
  ♥  GRAD DIDACTIC I  
  ♥  PREGATIRE DE EXCEPTIE   
  ♥  PASIUNE PENTRU PROFESIE   
  ♥  STIL DIDACTIC DEMOCRATIC ,   
      ORIGINAL , DESCHIS COLABORARII 
  ♥ ACTIVITATI EDUCATIVE  CU ELEVII 
 ♥  AUTOR DE CARTI  DIDACTICE  

• GRAD DIDACTIC  I 

• STUDII SUPERIOARE 

• PREGATIRE DE EXCEPTIE 

• STIL DE PREDARE MODERN, INTR-UN  
MEDIU REFLEXIV, FLEXIBIL SI 
PERSONALIZAT 

• PROFESIONALISM SI   DARUIRE  
ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE 

PENTRU DEZVOLTAREA CALITATILOR 
SI APTITUDINILOR TUTUROR 
ELEVILOR 

              CALENDAR  INSCRIERE  
             CLASA PREGATITOARE   

 
 4 martie – 22 martie 2019 Completarea de către părinți, online sau la unitatea 
de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere, 
zilnic, în intervalul orar 8,00-18.30(luni-vineri). 
 

Etapa I inscriere  
 

25 martie 2019  Procesarea cererilor-tip de înscriere și  repartizarea la școala 
de circumscripție a copiilor. 
 
26- 27 martie 2019   Procesarea cererilor părinților care solicită înscrierea la o 
altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase 
libere. 
 
28 martie 2019 Rrepartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror 
părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar 
nu au fost admiși din lipsă de locuri. 
 
29 martie 2019 - Afișarea  candidatilor inmatriculati, a locurilor libere si a 
copiilor ramasi neinscrisi. 
 

Etapa a II a inscriere 
 

2– 8 aprilie  2019 - Depunerea solicitărilor de înscriere. 
 
2– 19 aprilie 2019- Soluționarea de către unitățile de învățământ  

       Sub genericul “Creştem împreună”, Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Bucureşti îşi deschide porţile 
pentru viitorii elevi sâmbătă, 2 martie 2019, între orele 9.00-13.00, pentru a face cunoştinţă cu cadrele 
didactice ce vor îndruma elevii în descoperirea universului şcolii. 


