
Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare 

An școlar 2018-2019 
 

 

1 — 12 martie 2018 

"Ziua porților deschise"- părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate 

activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul 

unității de învățământ.  

1 martie - 23 martie 
Evaluarea psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în 

perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018 

8  martie -  26 martie 

Se vor completa de către părinți, online sau la unitatea de învățământ, 

cererile tip de înscriere. Tot în această perioadă, se va face și validarea 

cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care se solicită 

înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8,00 — 18:00, de luni până 

vineri.  

27 martie — 29 martie 

Se vor procesa la unitățile de învățământ informațiile din cererile-tip de 

înscriere. Pe 29 martie se vor face procesarea de către Comisia 

națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice  

şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au 

solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de 

circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsa de locuri şi care au 

exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de 

circumscripţie.  

30  martie 

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi 

al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de 

locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă; 

12-18 aprilie 

Se vor depune cereri-tip de înscriere la secretariatul unităţii de 

învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate 

pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în 

nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat 

la prima etapă.  

23 aprilie 
Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor 

înscrişi în clasa pregătitoare; 

24 aprilie - 4 mai 

Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor 

părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de 

învăţământ.  
 
 

 


