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CRITERII GENERALE ŞI SPECIFICE DE 

DEPARTAJARE 

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este 

mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare 

generale și criterii de departajare specifice. 

          Criteriile generale de departajare sunt următoarele:  

 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. 

Criteriile specifice de departajare sunt următoarele: 

CRITERIUL ACTE DOVEDITOARE 
I.LOCUL  DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR 
I.1 Locul de muncă al ambilor 
părinţi este pe raza localităţii Recaş 

Adeverinta de salariat de la locul de munca al 
ambilor părinţi 

I.2 Locul de muncă al unui părinte 
este pe raza localităţii Recaş 

Adeverinţă de salariat de la locul de muncă al 
unui părinte 

II. CALITATEA DE ANGAJAT  A  PĂRINȚILOR 
II.1  Ambii părinți au loc de muncă Adeverinta de salariat de la locul de munca al 

ambilor părinţi 
II.2  Unul dintre părinți are loc de 
muncă 

Adeverinţă de salariat de la locul de muncă al 
unui părinte 

III.DOMICILIUL PERSOANELOR CARE SE ÎNGRIJESC DE COPIL 
III.1.Bunici care au domiciliul în 
localitatea Recaş 

•Copie CI bunici 
•Declaraţie notariala a  ambilor părinţi că 
bunicii se îngrijesc de copil pe perioada 
absenţei lor  

III.2.Persoane la care a fost 
încredinţat copilul au domiciliul în 
localitatea Recaş 

•Copie CI persoane în cauză 
Declaraţie notariala a părinţilor de 
încredinţare a minorului. 
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