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ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

 AN ȘCOLAR 2022 -2023 

 În ce clasă îmi înscriu copilul în anul școlar 2022 – 2023? 

R. În anul școlar 2022 – 2023 înscrierea la școală a copiilor care trebuie să înceapă 
învățămîntul primar se va face în funcție de:  vârsta copilului , decizia părinților  

NR 
CRT 

VÂRSTA COPILULUI CLASA LA CARE SE ÎNSCRIE 

1.  Împlinesc vîrsta de 6 ani până la data 31 
AUGUST 2022 INCLUSIV  
Născuți până în: 31 AUG 2016 
 

Părinții AU OBLIGAȚIA de a înscrie 
copii în CLASA PREGĂTITOARE  

2.  Împlinesc vîrsta de 6 ani în perioada 1 
SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2022 
Născuți în perioada: 31 AUG 2016 – 31 
DEC 2016 

OPTEAZĂ pentru CLASA 
PREGĂTITOARE -   
 dacă dezvoltarea lor psihosomatică 
este corespunzătoare 
Dacă NU OPTEAZĂ, merg la 
GRĂDINIȚĂ, IN GRUPA MARE 
 

 

 Unde, cine și când va face evaluarea dezvoltării copilului? 

 

 

Pentru copiii care au frecventat grădinița  

● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel 
preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (ANEXA 1) 

● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel 
preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz; 

 

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate  

● Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți 
(ANEXA 2) 

● Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea 
programării pentru participarea la evaluare;  

 

mailto:secretariat@scoala1valu.ro
https://scoala1valu.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexa-1.pdf
https://scoala1valu.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anexa_2_-_cerere_evaluare_CJRAE_CT.pdf


 

 La ce școală poate merge copilul în anul școlar 2022 – 2023? 

R. La fel ca în anii precedenți fiecare locuință este arondată unei școli de circumscripție, care 

are obligația  de a școlariza copilul, dacă dumneavoastră solicitați școlarizarea la acea 

școală.  

 Trebuie să știți că școlarizarea copilului se poate face și în altă unitate de învățămînt decât 

cea la care este arondat domiciliul, dacă solicitați acest lucru, în limita locurilor disponibile la 

acea unitate de învățământ. 

 Unde depun dosarul? 

R. Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere 

însoțită de documente justificative. 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. 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 proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta 

Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. 

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 compararea datelor 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. 

Este inutil să depuneți mai multe dosare, la mai multe școli, pentru că procesarea este 

informatizată și aplicația informatică nu vă permite înscrieri multiple.  

Programul de înscriere (validarea cererilor – tip înscriere) la unitatea de 

învățământ la care se solicită înscrierea copiilor este: 

- luni – joi  în intervalul orar   0800 – 1800  

- vineri  în intervalul orar  0800 – 1700 
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 Ce conține dosarul? 

R. Dosarul conține următoarele documente:  

1. Certificat naștere copil – original + copie; 

2. Carte de identitate părinți  - original + copie; 

3. Copie hotărâre judecătorească de încredințare/tutelă unde este cazul; 

4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare - pentru copii care nu împlinesc 6 

ani la până la data de 31 august 2022 (01.09.2022 – 31.12.2022) 

5. Adeverință medicală de intrare în colectivitate. 

 Când îmi înscriu copilul? 

R.  Înscrierea în clasa pregătitoare se face în etape succesive, după cum urmează: 

•  Etapa I 

• Între 11 aprilie – 10 mai 2022 – vor fi înscriși copiii care solicită înscrierea la școala 

de circumscripție  și a celor care nu sunt din circumscripție; 

• Între 11 – 12 mai 2022  - se vor procesa de către Comisia națională a cererilor-tip de  

înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de 

circumscripție. 

• Între 13 – 25 mai 2022 -procesarea la nivelul unității de învățământ, a cererilor 

părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează prin 

aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare . 

• Pe 26 mai 2022 – repartizarea la școala de circumscripție a copiilor neadmiși la alte 

școli decât cea de circumscripție din lipsă de locuri. 

• Pe 27 mai 2022 – afișarea la unitățile de învățământ a copiilor înscriși și lista cu 

numărul de locuri rămase libere după prima etapă. 

• Etapa II  

o 31 mai – 07 iunie 2022 - se vor depune cereri-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 in 

etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapa.  

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

înscriși în clasa pregătitoare. 



 

 

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE CARE SE APLICĂ 

DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR 

NUMĂRULUI DE LOCURI 

 

 

 Criterii generale: 

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 

plasament/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/înmatriculate în unitatea 

de învățământ respectivă. 

 

 


