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CONDIŢII DE ÎNSCRIERE  

 Art. 5 - (1) Părinţii  ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data 

de 31 august inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa 

pregătitoare 

 Art. 6 - (1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie - 31 decembrie inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în 

clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltar este corespunzător. 

(2) În situația copiilor menționați la  alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în 

clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de 

unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării, 

prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi 

depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La 

solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite 

recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. 



CONDIŢII DE ÎNSCRIERE  
(3) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie—31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa 

pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este 

corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în 

vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare. 

 Art. 7 - (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de 

către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu 

au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de 

Calendarul înscrierii în învățământul primar. 

Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă la 

CJRAE/CMBRAE cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii 

nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. 



PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
 Art. 13 - (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de 

înscriere însoțite de documente justificative. 

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se 

poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea 

copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. 

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin 

poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, 

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

veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa 

pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1). 

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care 

părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în 

comparareadatelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut 

prin fraudă. 



PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea 

de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel 

puțin unui membru din comisia de înscriere,conform programării realizate de către uni tatea de 

învățământ. 

Art. 13 - (2) Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de 

învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu 

și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către 

secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. În situația copiilor care nu 

dețin un certificat de naștere se aplică prevederile art. 16 alin. (4) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului 

ministrului afacerilor interne și al ministrului educației nr. 165/2021/3.080/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 referitoare la obligația unităților de învățământ preuniversitar de 

a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal. 



PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv, alături de documentele 

menționate la alin. (2) părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa 

pregătitoare. 

(4) Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea 

părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. 

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții 

depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și 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 învățământ decât școala de 

circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, 

dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta 

nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.  



CALENDAR  ÎNSCRIERE 

 30 martie - 8 aprilie 2022 - Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 

1 septembrie - 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în 

învățământul primar 

 11 aprilie - 10 mai 2022- Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal 

instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea 

copiilor 

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită 

înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, 

respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă 

 27 mai 2022 - Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a 

candidaţilor înmatriculaţi și a numărului de locuri rămase libere 

 31 mai—7 iunie 2022- A doua etapă de înscriere 



ORDINUL ME 3445/17.03.2022   

 

Anexa 1 – Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Anexa 2 – Metodologia de înscriere a copiilor  în învăţământul primar pentru anul 

şcolar 2022-2023 

 

 Unde le găsim?                
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DISCIPLINE 

Comunicare în limba română – 5 ore   

Comunicare în limba engleză – o oră 

Matematică şi explorarea mediului – 4 ore 

Religie – o oră 

Muzică şi mişcare – două ore 

Arte vizuale şi abilităţi practice – două ore  

Dezvoltare personală – două ore 

Educaţie fizică – două ore  



DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE  







Vulcanii noroioși 

Muzeul „Nicolae Iorga” 



Expoziție LEGO 

Fabrica DIBO 



Castelul „Iulia Hașdeu” 

Muzeul Cinegetic Posada 



La circ 

Atelier de olărit 




























