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  ÎNSCRIEREA  COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

                                  ( an școlar 2022-2023) 

 

I. Oferta  Școlii Gimnaziale,, Petru Rareș,, Hârlău cu privire la clasa 
pregătitoare: 
 4 clase pregătitoare ( 88 locuri) 
 4 cadre didactice titulare  cu experiență și pregătire pedagogică  

 profesor pentru înv. primar Mariana Dîrvariu, Adriana Melinte, 
Laura Miler, Elena Carmen Cozma 

 4 săli de clasă moderne, dotate cu laptopuri și videoproiectoare 
 materiale didactice specifice clasei pregătitoare  
 sală de sport  
 profesor pentru limba engleză, religie, educație fizică  

 

II.  Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se desfășoară în conformitate  cu 
prevederile Ordinului ME nr. 3445/ 17.03.2022   
 
Art. 5 –(1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până 
la 31 august 2022  au abligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare  

       -( 2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este  condiționat 
de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar . 

 

 

 

 

 



 

 

III.  CALENDARUL ÎNSCRIERII  

DATA LIMITĂ EVENIMENTUL 
28 martie 2022 afișarea circumscripțiilor  
29 martie 2022 postarea Metodologiei pe site-ul CJRAE, a modelului de 

cerere tip de evaluare a copiilor care împlinesc 6 ani în 
perioada  1 septembrie-31 decembrie 2022 și care 
-  NU  au frecventat grădinița 
-s-au întors din străinătate  

29 martie 2022 afișare criterii specifice  de departajare  
30 martie- 8 aprilie  Evaluarea  dezvoltării copiilor  (care împlinesc 6 ani în 

perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022): 
 
1.Părintele depune cerere  la grădiniță pentru obținerea  
recomandării de înscriere 
2. Grădinița transmite către părinte recomandarea  de 
înscriere  
 
Evaluarea copiilor care NU au frecventa grădinița sau a 
copiilor care s-au întors din străinătate (care împlinesc 6 ani 
în perioada 1 septembrie-31 august 2022) se realizează astfel: 

1. Înregistrarea cererilor de către CJRAE ( Iași, Pașcani, 
Hârlău)  

2. Planificarea organizării evaluării, afișare,  
comunicarea programării 

3. Desfășurarea evaluării 
4. Eliberarea de către CJRAE a recomandării de 

înscriere în clasa pregătitoare sau , după caz, la grupa 
mare  

5. Soluționarea situațiilor excepționale care necesită 
amânare ( de către comisia județeană)  
 

11 aprilie 2022 Transmiterea proceselor verbale cuprinzând listele cu numele 
copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de 
înscriere  către comisia județeană 

 
 
 
11 aprilie -10 mai 
2022 

 
COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE 
ÎNSCRIERE  
Depunerea la școală de către părinte ( tutore): 
1.cerere- tip de înscriere ( direct, prin poștă sau online) 
2. recomandare  de înscriere  
3.declarație-tip  pe propria răspundere  
4. copie xerox  CI părinte și certificat naștere copil 
VALIDAREA  fișelor de înscriere generate de aplicația 
informatică 
 



 

11 mai-27 mai 2022 prima etapă de înscriere  
30 mai- septembrie 
2022 

a doua etapă de înscriere  

 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie  și se realizează în prezența unui 
membru al comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, conform deciziei nr. 
55/28 martie 2022. 

Membrii comisiei de înscriere în învățământul primar pentru anul 2022-2023: 

1.Președinte RUGINĂ MARIA TEREZA _director 

2.Membru CIBOTARU A. MARIAN_ informatician 

3. Membru DÎRVARIU MARIANA_ prof. înv. primar 

4.Membru MELINTE ADRIANA_prof. înv. primar 

5. Scretar COȘMINCU FELICIA _secretar elevi  

 

Se recomandă consultarea Ordinului  ME nr 3445/ 17.03.2022 privind  aprobarea 
Metodologiei privind înscrierile în învățământul primar și a calendarului înscrierii în 
învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023. 


