
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE 

A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul şcolar 2022-2023



Condiţii de înscriere în învăţământul primar

Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31

august 2022 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în

învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu

prevederile legii şi ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat

de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
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✢ Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31

decembrie 2022 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa 

pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

✢ Pentru copiii care au frecventat grădinița înscrierea acestora la clasa pregătitoare se 

face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberată de unitatea de 

învățământ cu nivel preșcolar.

✢ Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate 

înscrierea acestora la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în 

baza evaluării dezvoltării copiilor de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională (CJRAE).
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✢ Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie –

31 decembrie 2022 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor 

în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023, sau ai celor pentru care 

evaluarea menţionată anterior arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate 

asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la 

grădiniţă, în grupa mare.
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Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub

coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională în

perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.

Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10.00—18.00, în baza unei

programări telefonice.

La încheierea evaluării rezultatul este comunicat în scris

părintelui care a solicitat evaluarea și înmânat direct, prin e-mail sau prin

poștă cu confirmare de primire. Rezultatul nu poate fi contestat.

Rezultatul se depune la secretariatul unităţii unde urmează a fi

înmatriculat copilul.

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa

pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de

învăţământ solicitată.

Pe locurile libere, se înscriu şi, ulterior se înmatriculează

copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte

localităţi, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile

prezentei metodologii.

Părinții nu pot înscrie copilul la mai multe unități de învățământ. 5



În cazul în care apar mai multe solicitări de înscriere, primite de la părinți

al căror domiciliu este în afara circumscripției, decât numărul de locuri

libere, se aplică următoarele criterii generale de departajare:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de

handicap a copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de

ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un

centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului

orfan de ambii părinţi;

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un

singur părinte;

d) existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate

în unitatea de învăţământ respectivă.
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Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei

cereri-tip de înscriere, însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate

completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la

secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea

copilului în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. În situația

completării online a cererii sau transmiterii pe e-mail sau poștă, părintele

va transmite și declarația-tip cu privire la veridicitatea informațiilor din

cerere.

(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la

unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în prezenţa

părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform

programării realizate de către unitatea de învăţământ, zilnic, în intervalul

orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
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Părintele depune, în momentul completării cererii-tip

de înscriere la unitatea de învăţământ sau, după caz, în

momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate

propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului.

Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către

secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor

originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată

pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1

septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv, alături de documentele

menţionate anterior, părintele depune şi o copie a documentului

prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al

evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului sau recomandarea

de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de unitatea de

învățământ cu nivel preșcolar.
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CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

✢ Pregătirea înscrierii în învățământul primar
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DDATA LIMITǍ/ PERIOADA EVENIMENTUL

28 martie 2022 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus

29 martie 2022 Postarea pe site-ul CJRAE a programului de evaluare a dezvoltării

psihosomatice a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au revenit

din străinătate și care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31

decembrie 2021.

29 martie 2022 Afișarea pe site-ul școlii a criteriilor specifice de departajare și a listei de 

documente care să dovedească îndeplinirea acestor criterii

30 martie – 08 aprilie 2022 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1

septembrie-31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea

în învățământul primar.

Pentru copii care au frecventat grădinița recomandarea este făcută de

unitatea de învățământ cu nivel preșcolar

Pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care au revenit din

străinătate recomandarea este făcută de CJRAE Călărași



CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

✢ Pregătirea înscrierii în învățământul primar
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DDATA LIMITǍ/ PERIOADA EVENIMENTUL

11 aprilie – 10 mai 2022 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care 

solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip 

de înscriere la unitatea de învățământ

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

11-12 mai 2022 Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat 

acest lucru în cererea-tip de înscriere.

13 – 25 mai 2022 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza

informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele

depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o

altă unitate de învățământ.

27 mai 2022 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului

școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a

numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși

după prima etapă.



CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

✢ Pregătirea înscrierii în învățământul primar
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DDATA LIMITǍ/ PERIOADA EVENIMENTUL

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

31 mai – 07 iunie 2022 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de

învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni

exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care

nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa

anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ

aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

10 iunie 2022 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale 

copiilor înscriși în clasa pregătitoare.




