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8.4.58. Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după 

finalizarea procesului de înscriere, în perioada 7 septembrie - 11 septembrie 2020, 

cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune. 

Toți elevii înscriși în unitatea de învățământ vor fi ordonați alfabetic, realizându-se 

2 liste organizate pe criterial de gen. Distribuirea acestora pe clase se face în ordine 

alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa 

pregătitoare A, al doilea copil, în clasa pregătitoare B, ș.a.m.d până la ultima clasă, 

după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A 

și tot așa). Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se 

aplică separat celor 2 liste organizate pe criteriul de gen.  

8.4.60. În cazul copiilor gemeni/tripleți, părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ 

prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase 

diferite. În situația în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a 

fost distribuit primul dintre frați.  

8.4.61. Conducerea unității de învățământ ia măsuri pentru distribuirea echilibrată în 

clase a elevilor cu CES pentru care au fost depuse documente doveditoare la dosar. 

În situația în care un elev cu CES a fost distribuit într-o clasă în care a mai fost 

distribuit un alt elev cu CES, acesta va fi distribuit în clasa imediat următoare.  

8.4.62. După constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare, comisia de 

înscriere din unitatea de învățământ procedează la stabilirea cadrelor didactice de 

predare la clasa pregătotiare, prin tragere la sorți, în cadrul consiliului profesoral, cu 

invitarea partenerilor sociali și reprezentantul/reprezentanții CRP. 




