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ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022 – 2023 

ÎNVĂȚĂTOARELE CLASELOR PREGĂTITOARE 

Pescăruș Daniela – tel. 0746186002                     Stoica Loredana – tel. 0745418976 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

 cerere tip; 

 copie după certificatul de naştere al copilului; 

 copie după actele de identitate ale părinţilor; 

 pentru părinții divorțați, act doveditor al deținerii custodiei copiilor; 

 copie a documentului care atestă rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul); 

 adeverință de intrare în colectivitate și aviz epidemiologic, de la medicul de familie; 

Copiile vor fi certificate conform cu originalul la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor originale. 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII: 

 30 martie – 8 aprilie 2022 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani  în perioada 1 

septembrie – 31 decembrie 2022 și transmiterea către părinți de către CJRAE a recomandărilor de înscriere în 

clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz. 

 11 aprilie – 10 mai 2022 – Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți / reprezentanți 

legali, online sau la unitatea de învățământ, a cererilor-tip de înscriere, conform programului: 

LUNI, JOI și VINERI – în intervalul orar 8.00 – 16.00 

MARȚI, MIERCURI – în intervalul orar 8.00 – 18.00 

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

candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere 

 31 mai – 7 iunie 2022 – Depunerea / transmiterea 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 

 10 iunie 2022 – Afișarea la fiecare unitate a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa 

pregătitoare; 

 1 septembrie – 8 septembrie 2022 – Centralizarea și soluționarea de către ISJ a cererilor 

părinților / tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate 

de învățământ 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

 Copiii care au vârsta de 6 ani împliniţi până la data de 31.08.2022 se vor înscrie obligatoriu în 

clasa pregătitoare. 

 Copiii care vor împlini vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 pot să se 

înscrie în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.  
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