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ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

CINE SE POATE ÎNSCRIE? 

Părinții copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 August 2021 sunt obligați să îi 

înscrie pe cei mici la clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar 

nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar. 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 

decembrie 2021 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa 

pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. 

1. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare 

se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/reprezentanților 

legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel 

preșcolar ( 15 martie – 16 aprilie 2021 ). 

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

• Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, 

depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute 

la Art. 7 alin. (1) ( 15 martie – 16 aprilie 2021 ). 

• Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și 

comunicarea programării pentru participarea la evaluare; 

• Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE ( 15 martie – 16 

aprilie 2021 ). 

CÂND SE POT ÎNSCRIE ? 

17 martie 2021 afișarea planului de școlarizare propus și numărul de clase 

pregătitoare alocate. 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar 

1. În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip 

de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea 

de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. 

2. 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de 

locuri rămase libere. 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar 

3. 24 mai – 31 mai 2021: 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. 

    SUCCES ! 
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clasa pregătitoare 
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