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Comunicat de presă privind 

înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2022-2023 

Se dă startul înscrierilor la clasa pregătitoare! 

Ministerul Educației a publicat Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și  

Calendarul înscrierii în învățământul primar, pentru anul școlar 2022-2023. 

  

Invităm părinţii să consulte următoarele documente, disponibile în unitățile de învățământ și pe 

site-ul inspectoratului școlar, începând cu 28 martie 2022 și să participe la întâlnirile pentru 

informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță, în vederea înscrierii copiilor în 

învățământul primar, în anul școlar 2022 - 2023: 

 Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 3.445/17.03.2022 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere 

a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023; 

 Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 3.445/17.03.2022 pentru aprobarea Calendarului înscrierii în 

învățământul primar, pentru anul școlar 2022-2023. 

 Informare privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor, solicitat de părinți, în 

conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 

pentru anul școlar 2022-2023, conform ordinului ME; 

 Configurația circumscripțiilor școlare pentru fiecare unitate de învățământ. 

 

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv 

au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. 

 

Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 

decembrie inclusiv, şi au frecventat grădiniţa, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar, în 

clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate 

de grădiniţa pe care au frecventat-o.  

 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în 

perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv, se va realizata de către specialişti din cadrul 

C.J.R.A.E. Tulcea, pentru următoarele situaţii:  

 

-copii care nu au frecventat grădiniţa; 

-copii care s-au întors din străinătate. 

 

     C.J.R.A.E. Tulcea a organizat activități de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor, în 

perioada 30 martie - 8 aprilie 2022, în vederea înscrierii în învățământul primar. 

Programările pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se fac zilnic, în perioada 30 martie 

- 8 aprilie 2022 (cf. Calendarului), între orele 8:30 - 16:30, la numerele de telefon ale C.J.R.A.E. 

Tulcea 0240 511300 și 0746 044 009. 

     C.J.R.A.E. Tulcea va repartiza copiii în cele patru centre de evaluare, în funcție de domiciliul 

acestora.  
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     În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa 

sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data 

începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii 

cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. 

 

     În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, 

părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal va transmite unității de învățământ declarație-

tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în cerere, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii născuți în perioada 1 septembrie - 31 

decembrie. 

 

    Pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, 

I.S.J. Tulcea a pus la dispoziția celor interesați, gratuit, numărul de telefon telverde, 0800816240, 

care este disponibil începând cu data de 28.03.2022, în intervalul orar 08:00-16:00. 

 

 

                               Biroul de presă al ISJ Tulcea  

 

                                               


