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Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul 

 

 

 Vârsta copilului 

 

Clasa la care se 

înscrie 

Condiții 

1. Are 7 ani împliniți până la   

31 august 2012 inclusiv 

Clasa I  

2. Are 6 ani împliniți până la 31 

august 2012 inclusiv 

Clasa pregătitoare  

Clasa I La solicitarea scrisă a părintelui, 

dacă  este înscris și 

frecventează, în anul școlar 

2011-2012, grupa mare, 

pregătitoare pentru școală  

SAU 

La solicitarea scrisă a părintelui, 

dacă nu este înscris sau nu 

frecventează grupa mare, 

pregătitoare pentru școală, dar 

evaluarea dezvoltării 

psihosomatice atestă pregătirea 

copilului pentru parcurgerea cu 

succes a clasei I 

3. Împlinește 6 ani între 1 

septembrie și 31 decembrie 

2012 

La grădiniță, în 

grupa mare 

 

Clasa pregătitoare  La solicitarea scrisă a părintelui, 

dacă evaluarea dezvoltării 

psihosomatice atestă pregătirea 

copilului pentru parcurgerea cu 

succes a clasei pregătitoare 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1b.  la metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa 

I  pentru anul școlar 2012 – 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Exemplificarea modului în care se stabilește numărul de locuri libere, în sensul art. 8 

din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru 

anul școlar 2012-2013 

 

De exemplu, dacă în circumscripția școlară a  unității de învățământ Minerva există 40 de 

copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare și 61 de copii care trebuie înscriși la clasa I, 

atunci școala primește prin planul de școlarizare 2 clase pregătitoare (50 de locuri) și 3 clase I 

(75 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40) și 

14 la clasa I (75-61). 

 

 

2. Exemplificarea modului în care se stabilește numărul de locuri disponibile, în sensul 

art. 26 din Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I 

pentru anul școlar 2012-2013 

De exemplu, dacă la unitatea de învățământ Minerva, menționată la pct. 1, au rămas 

neocupate în etapa a doua de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din 

circumscripția școlară care trebuiau înscriși în clasa pregătitoare, 36 au fost înscriși, 34 la 

Minerva și 2 la alte unități de învățământ, atunci la unitatea de învățământ Minerva există în 

total 11 locuri disponibile pentru a patra etapă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 

5 locuri rămase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripție încă nedistribuiți, 

respectiv din cele 2 locuri lăsate neocupate de copiii din circumscripție care sunt înscriși la 

alte unități de învățământ. 

 

 

  


