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INFORMAȚII UTILE – extrase din OME nr. 3445/2022 

 

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, în conformitate cu 

prevederile legii şi ale prezentei metodologii.  

Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de frecventarea grupei mari a 

învăţământului preşcolar. 

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 dezvoltare este corespunzător. 

ETAPA 1 

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt 

înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată – secție română.  

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. 

În sensul prezentei metodologii (OME nr. 3445/2022, art. 9, alin. 3), numărul locurilor libere 

la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa 

pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de 

clasă. 

În prima fază, cu ajutorul aplicaţiei informatice, toţi copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la 

şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi conform opţiunii.  

După încheierea primei faze, Comisia naţională comunică comisiilor de înscriere din unităţile de 

învăţământ locurile rămase libere. 

În a doua fază de înscriere, în conformitate cu Calendarul înscrierii în învăţământul primar şi cu 

programul afişat, la fiecare unitate de învăţământ la care au rămas locuri libere, comisia de 

înscriere din unitatea de învăţământ analizează cererile-tip de înscriere şi documentele 

depuse/transmise de părinţii copiilor care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare. 

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor libere, comisia de 

înscriere validează înscrierea copiilor respectivi în unitatea de învăţământ, fără nicio restricţie. 

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de 

înscriere din unitatea de învăţământ aplică criteriile de departajare generale şi apoi, dacă este 

necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaţilor care vor fi admişi. 

ETAPA 2 

Părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere 

sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a 

doua etapă, pentru locurile disponibile. 

Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care există locuri 

disponibile, afişate conform prevederilor art. 23. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri 

disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar 

opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ sunt respinse de aplicaţia informatică. 

În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii completează, în ordinea descrescătoare a 

preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri 

disponibile. 

 


