
INFORMATII REFERITOARE LA INSCRIERILE IN 

 INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 

Precizări Inscriere clasa pregătitoare 2022-2023 

Documente necesare la inscriere: 

• Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, 

in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt 

suficiente actele unui singur parinte) 

• Certificatul de nastere a copilului in original si copie 

• Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul) 

• Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, 

dupa care trebuie importata si validata la unitatea respective 

 

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din 

metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate: 

• Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap 

• Document care atesta faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți 

sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial 

• Document care atesta faptul că respectivul copil este orfan de un părinte 

• Document care atesta faptul că are frati / surori in unitate 

• Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de 

unitate 

 

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie 

pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în 

documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare 

de la nivelul unităţii de învăţământ. 

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate 

cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu. 

 

Etapa I : 11 aprilie – 10 mai 2022, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții 

legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. 

Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! 

In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima 

etapa. 

Etapa II : 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 

nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima 

etapă; 



• Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2021 – etapa I (formular tip, 

PDF, disponibil din 11 aprilie 2022) 

• Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2021 – Etapa I (link 

activ din 11 aprilie 2022) 

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului 

Dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă 

prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al 

copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă 

prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul 

de așteptare al dvs și al celorlalți părinți. 

Oferta educațională ( număr  locuri aprobate prin planul de școlarizare) : 

Unitate de 

învățământ 

Adresa Tip 

predare 

Limba 

predare 

Alternativa  

educațională 

Nr clase Nr. 

Locuri 

Liceul 

Teoretic 

Pavel Dan 

Str. 1 

Decembrie 

1918 nr. 17 

 

Normal Lb română Normal 3 

(2 Sâncrai) 

(1 Șarât) 

66 

 

Legislație: 
• Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 
• Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a 

copiilor în învățământul primar  
• ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

• Procedura ISJ Cluj_constituire formatiuni de elevi_CP_2022-2023 
 

Informații pentru părinți 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, 

inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, 

în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiei. 

* 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 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa 

pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor 

care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea 

scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel 

preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la  

Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin 

poștă/mijloace electronice (detalii la unitatea de învățământ). 

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Ordinul-3445_Metodologie-clasa-pregatitoare-2022.pdf
https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2021/03/Informare-prelucrare-date-caracter-persona-proces-inscriere-invatamanat-primar-2020.pdf
https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2021/03/Informare-prelucrare-date-caracter-persona-proces-inscriere-invatamanat-primar-2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%205545.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%205545.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%205545.pdf
https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-ISJ-Cluj_constituire-formatiuni-de-elevi_CP_2022-2023.pdf


*Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și 

asistență educațională (CJRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat 

grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul 

înscrierii în învățământul primar. 

Orarul unității pentru înscrierea în clasa pregătitoare: 

Luni – Joi: 08:00 – 18:00 

Vineri: 08:00 – 17:00 

Centrul de evaluare psihosomatică Clasa Pregătitoare 2022-2023: 

Câmpia Turzii Grădiniţa „Pinocchio” Str. Ion Agârbiceanu. Nr.13 

Program de lucru: 30 martie – 8 aprilie 2022, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în 

centrul menționat, în funcţie de programări  (Listele cu programările copiilor pot fi 

consultate în grădinițe) 

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru 

anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3445/23.03.2022, evaluarea este 

necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie - 31 decembrie 2016 care 

nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte 

înscrierea în clasa pregătitoare. 

 


