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COMISIA JUDEȚEANĂ DE COORDONARE A ACȚIUNILOR DE  CUPRINDERE  

 A COPIILOR  ÎN CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I 

 

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I 

pentru anul școlar 2012-20131 
 

Data limită/perioada Evenimentul 

 

Pregătirea înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I 

 

25 ianuarie 2012 
 Comunicarea de către inspectoratele școlare, către inspectorul responsabil din 

MECTS, a modalității de desfășurare a recensământului copiilor care urmează 

să fie cuprinși în clasa pregătitoare și în clasa I. 

25 ianuarie – 

18 februarie 

2012 

 Organizarea întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din 

grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2012-2013, în învățământul primar; 

 Realizarea recensământului copiilor care au debutul școlar în anul 2012-2013 și 

înregistrarea opțiunilor părinților acestora referitoare la nivelul de clasă la care 

solicită înscrierea (clasa I, respectiv în clasa pregătitoare) și la unitatea de 

învățământ solicitată. 

19 februarie 

2012 

 Finalizarea recensământului copiilor din fiecare circumscripție școlară; 

 Afișarea circumscripțiilor școlare la toate unitățile de învățământ și pe site-ul 

inspectoratului școlar; 

 Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor pentru 

care Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I 

pentru anul școlar 2012-2013 prevede și părinții solicită această evaluare, 

precum și a unităților/instituțiilor în care se realizează această evaluare. 

20 - 29 februarie 

2012 

 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru 

care Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I 

pentru anul școlar 2012-2013 prevede această evaluare; 

 Transmiterea la comisia județeană a criteriilor specifice de departajare stabilite 

de unitățile de învățământ. 

                                                 
1
 Anexa II la ordinul MECTS nr.3064/19.01.2012 de aprobare a metodologiei privind cuprinderea copiilor în 

clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012/2013 și a calendarului înscrierii 
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2 martie 2012 
 Afișarea nivelului de clasă la care vor fi înscriși copiii,conform rezultatului 

evaluării dezvoltării psihosomatice (clasa pregătitoare, clasa I). 

 

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare și în clasa I 

 

2 martie 2012 
 Afișarea programului de înscriere la clasa pregătitoare,respectiv clasa I a 

copiilor ai căror părinți doresc înscrierea la școala de circumscripție. 

5 - 16 martie 

2012 

 Depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea la 

școala de circumscripție; 

 Depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea la 

școala specială; 

 Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ și a bazei de date 

județene, cuprinzând informațiile privind copiii ai căror părinți solicită 

înscrierea în prima etapă de înscriere; 

 Transmiterea către unitățile de învățământ a criteriilor specifice de departajare, 

aprobate de comisia județeană 

19 martie 2012 
 Afișarea în unitățile de învățământ a listelor copiilor înmatriculați în prima 

etapă. 

 

A doua etapă de înscriere 

 

19 martie 2012 

 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului a locurilor 

rămase libere; 

 Afișarea în unitățile de învățământ a programului de completare a cererilor-tip 

de înscriere de către părinții care au domiciliul în altă circumscripție școlară; 

 Afișarea în unitățile de învățământ a criteriilor specifice unității de învățământ 

care vor fi folosite pentru departajare în cazul în care există mai multe cereri 

din afara circumscripției decât locuri libere. 

20 - 27 martie 

2012 

 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care au domiciliul în altă 

circumscripție școlară pe locurile rămase libere; 

 Completarea bazei de date create la nivelul fiecărei unități de învățământ cu 

informațiile privind copiii ai căror părinți solicită înscrierea la altă unitate de 

învățământdecât școala de circumscripție. 

02 aprilie 2012 

 Afișarea la unitățile de învățământ a listelor cu copiii din alte circumscripții 

școlare înscriși în conformitate cu opțiunile exprimate de părinți în a doua 

etapă de înscriere; 

 Afișarea la unitățile de învățământ a listelor cu copiii din alte circumscripții 

școlare ai căror părinți au optat pentru înscrierea la școală, dar care nu au fost 

admiși, din lipsă de locuri. 

04 aprilie 2012 
 Afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ a numărului de copii care au 

fost repartizați la școala de circumscripție, a numărului de copii care au fost 
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înscriși la altă școală decât cea de circumscripție și a numărului de locuri 

libere rămase la fiecare unitate de învățământ. 

 

A treia etapă de înscriere 

 

23 - 25 aprilie 

2012 

 Înscrierea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat, în 

etapa a doua, înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, dar care nu au fost admiși și solicită înscrierea la școala de 

circumscripție; 

 Înscrierea copiilor ai căror părinți solicită înscrierea, la școala de 

circumscripție, dar care nu au participat la prima etapă de înscriere. 

26 - 27 aprilie 

2012 

 Afișarea la unitățile de învățământ a listei copiilor înscriși în urma celei de a 

treia etape; 

 Afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ a numărului de locuri 

disponibile pentru a patra etapă de înscriere pentru fiecare unitate de 

învățământ.  

 

A patra etapă de înscriere 

 

2 - 9 mai 2012 
 Înscrierea pe locurile rămase disponibile, la unitățile dorite, a copiilor ai căror 

părinți au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție,dar 

au fost inițial, din lipsă de locuri; 

11 - 18 mai 2012 
 Înscrierea copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în 

etapele anterioare; 

21 mai 2012 
 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor cuprinși în 

clasa pregătitoare sau în clasa I. 

 

COMISIA JUDEȚEANĂ DE COORDONARE A ACȚIUNILOR DE  CUPRINDERE  

 A COPIILOR  ÎN CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I 


