
ANEXA Nr. .

CALENDARUL
inscrieriiin invifimdntul primar pentru anul scolar 2022-2023

Data-lim itd/Perioad a Evenimenlul

28 martie 2022

29 marlie 2022

29 marlie 2022

30 martie-8 aprilie 2022

11 aprilie 2022

Afigarea circumscrip[iilor gcolare gi a planului de Ecolarizare propus, respectiv numdrul de
clase pregAtitoare alocate, la fiecare unitate de invd!5m6nt, inclusiv pe site-ul acesteia, dacd
exista, si pe site-ul inspectoratului ,scolar
Afigarea, la sediulfiecdrei unitili de invi[im6nt gi pe site-ul acesteia, dacd existd, sau pe
site-ul inspectoratului gcolar, pentru unitdlile de invd!5m6nt care nu au site propriu,
a informaliilor care permit pdrin,tilor se cunoasci activitatea specificd clasei pregdtitoare din
cadrul unitdlii, cum ar fi: posibilitatea organizirii procesului de invdldmint in cadrul unei
grddinile aflate in structura gcolii sau in conso(iu cu scoala, posibilitatea organizdrii
programului ,,$coala dupd gcoal6", fotografii ale spaliuluiin care se desfSgoard activitatea la
clasa pregdtitoare

Postarea pe site-ul centrelor jude{ene de resurse gi asistenld educalionald/Centrului
Municipiului Bucuregti de Resurse giAsistenli Educafionald (CJRAE/CMBRAE) a modelului
de cerere-tip (anexa nr. 2la Metodologia de inscriere a copiilor in invd!6m6ntul primar,
aprobatd prin Ordinul ministrului educaliei nr. 3.44512022) pentru evaluarea dezvoltirii
copiilor care implinesc vdrsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022
inclusiv gi care:
. nu au frecventat gridinila;
. s-au intors din strdin6tate
Afi,sarea programului de evaluare a copiilor la avizierul gi pe site-ul CJRAE/CMBRAE
Postarea pe site-ul inspectoratelor gcolare, respectiv al unitdlilor de inv6ldm0nt cu nivel
pregcolar/primar a modeluluide cerere-tip (anexa nr.2la Metodologia de Tnscriere a copiilor
in invildmdntul primar, aprobatd prin Ordinul ministrului educafiei nr.3.44512022) pentru
evaluarea dezvoltdrii copiilor care au frecventat grddinila 9i care implinesc v6rsta de 6 ani in
perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv

Evaluarea dezvoltdrii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie
2022 Ei eliberarea recomanddrii pentru inscrierea in invSlimdntul primar
Pentru copiii care au frecventat grddinifa:
. inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitdlile de invSldmdnt cu nivel pregcolar pentru
oblinerea recomanddrii de inscriere in clasa pregdtitoare;
. eliberarea/transmiterea cdtre pdrinte de citre unitatea de invdlimint cu nivel pregcolar a
recomanddrii de inscriere in clasa pregdtitoare sau in grupa mare, dupd caz
Pentru copiii care nu au frecventat grddinila sau au revenit din strdindtate:
. inregistrarea de cdtre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de pdrinli
pentru copiii care indeplinesc criteriile prevdzute la arl.7 alin. (1) din ordin;
. planificarea de c6tre CJRAE/CMBRAE a organizdrii evaluirii; afigarea si comunicarea
programdrii pentru participarea la evaluare;
. desfigurarea evaludrii copiilor de cdtre CJRAE/CMBME;
. eliberarea/transmiterea cdtre pirinte de citre CJRAE/CMBRAE a recomanddrii de inscriere
in clasa pregititoare sau in grupa mare, dupd caz;
. solu{ionarea de citre Comisia judefean6/a municipiului Bucuregti de inscriere a copiilor in
invSlimAntul primar (Comisia judeleana/a municipiului Bucuregtf a situaliilor exceplionale
care necesitd aminarea inscrierii in invildmintul primar

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele
evaludrii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregdtitoare sau in grupa mare, dupa
caz, de la unitSlile de invdldm6nt prescolar sau CJRAE/CMBRAE cdtre Comisia judeleana/a

municipiului Bucuresti

Completarea 9i validarea cererilor-tip de inscriere in invildmintul primar

Anunlarea, prin afigare la sediul unitdlii de invdldmAnt/pe site-ul acesteia, a criteriilor
specifice de departajare elaborate de unitS[ile de invSlimAnt, in urma consultirii cadrelor
didactice gi a partenerilor sociali - sindicate, consiliul reprezentativ al pirinfilor - dupd
verificarea existenlei unor elemente de discriminare de citre consilierul juridic al
inspectoratului gcolar, 9i aprobate in consiliul de administralie al unitilii de invi[imdnt
Anun{area, prin afigare la sediul unitdlii de invSldm6nVpe site-ul acesteia, a listei
documentelor care sd dovedeascd indeplinirea criteriilor specifice de departajare gi a
procedurii privind constituirea formaliunilor de elevi

Pregitirea inscrierii in invifimAntul primar

11 aprilie-l0 mai 2022 Completarea cererilor-tip de inscriere de cdtre pirinli/tutori legal instituili/reprezentanli legali,
online sau la unitatea de invd{dmAnt la care solicitd inscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de ?nscriere la unitatea de inv6!5mAnt la care solicita
inscrierea copiilor, inclusiv a recomand6rii dc inscricrc in clasa pregdtitoare, dupd caz,
respectiv a declaraliei pe propria rdspundere gi a docunrentelor necesare in copie simpla
Validarea fiselor de inscriere generate de aplica.tia informaticd
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Prima etapi de inscriere in invifimintul primar

11 md-12 mai 2022

13 mai-25 mai 2022

26 mai2022

27 mai2022

Procesarea de cdtre Comisia nalionalS de inscriere
(Comisia nalionald) a cererilor-tip de inscriere, cu
repartizarea copiilor la gcoala de circumscrip{ie

a copiilor in invSldm6ntul primar
ajutorul aplicafiei informatice, gi

Procesarea la nivelul unitSlilor de invS!6mint, pe baza informaliilor din cererile-tip de
inscriere 9i din documentele depuse/transmise de pirin[i/tutori legal instituifi/reprezentan[i
legali, a c6rerilor prin care se soliciti inscrierea la o altl unitate de invdlim6nt decdt la gcoala

de circumscriplie, pe locurile rimase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora,
la nivelul comisiei de inscriere din unitdlile de inv6!5mdnt, prin aplicarea criteriilor generale
gi specifice de departajare gi validarea de citre consiliul de administratie al unitdtii de

16

invd{dmAnt a listei candida[ilor admigi in aceastd fazd
Marcarea, in aplicalia informaticS, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in
aceastd fazd

Procesarea de cdtre Comisia nalionali a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicaliei

RtiEarea in unitdtile de invSlamAnt gi pe site-ul inspectoratului gcolar a candidatilor
inmatriculali 9i a numdrului de locuri rimase libere
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informatice, gi repartizarea la gcoala de circumscrip[ie a copiilor ai ciror pirinfi/tutori legal
instituifi/repr6zentanli legali au solicitat inscrierea la o alti unitate de invS[dmAnt dec6t la
gcoala de circumscrip{ie, dar nu au fost admigi din lipsd de locuri si care au exprimat in
iceastd fazi op{iunea pentru inscrierea in qcoala de circumscriplie

D a ta- lim itd/Pe rioa d a Evenimentul

A doua etapi de inscriere in invifimintu! primar

30 mai2022

31 mai-7 2022

B iunie-9 iunie 2A22

10 iunie 2022

Comunicarea, prin afigare la unitS{ile de invd[dm6nt gi pe site-ul inspectoratului, a procedurii
specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborati de inspectoratul gcolar
lnformarea Ministerului Educaliei de cdtre Comisia jude{ean5/a municipiului Bucuregti cu
privire la procedura specificd de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua
Procedurile vor viza modalitdfi de comunicare si transfer de documente online, dupi caz.

Depunereaffransmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitdlii de invdldm6nt aflate
pe prima pozilie dintre cele trei opliuni exprimate pentru etapa a doua de cdtre pdrinlii copiilor
care nu au fost cupringi in nicio unitate de invdlimAnt in etapa anterioard sau care nu au
participat la prima etapi
Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invildmdnt aflati pe prima pozilie in
opliunile privind inscrierea copiilor

Procesarea la nivelul unitililor de invdldmAnt a cererilortip de inscriere depuse de
pirinfi/tutori legal instituili/reprezentanli legali, aplic6nd procedura speciflcd elaboratd de
inspectoratul gcolar, pebaza criteriilor generale gi a celor specifice de departajare, in limita
locurilor disponibile
Completarea in aplicafia informaticd a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidalii
inscrigi in aceastd etapi
Afigarea la fiecare unitate de invd[dmAnt a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa
pregdtitoare

Centralizarea gi solulionarea de cdtre inspectoratul gcolar a cererilor pdrinlilor/tutorilor legal
instituili/reprezentanlilor legali ai copiilor care nu au fost incd inscrigi la o unitate de
invilimint
Solulionarea de citre inspectoratul gcolar a oricirei alte situalii referitoare la inscrierea in
invdldmdntul primar, avdnd in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

1 septembrie-€ septembrie 2022

Data-limitS/Perioad a


