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Referitor: Înscrierea copiilor În Învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 

A vând în vedere Ordinul ME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de 
înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 şi a Calendarului 
înscrierii, precizăm următoarele: 

- conform art. 32. - (1) după încheierea celei de-a doua etape, unităţile de învăţământ 
analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele 
recensământului şi informează comisia judeţeană cu privire la situaţia copiilor care nu sunt 
încă înmatriculaţi la o unitate de învăţământ. (2) Dacă analiza menţionată la alin. (1) 
demonstrează că există copii neînscrişi în nicio unitate de învăţământ, inspectoratele şcolare 
şi unităţile de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu sprijinul 
organizaţiilor nonguvernamentale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la 
educaţie al copiilor care trebuie să fie şcolarizaţi în anul şcolar 2022-2023. 

- conform art. 33. - (1) Copiii care trebuie să fie şcolarizaţi în anul 2022-2023, dar care nu au 
fost înmatriculaţi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere, sunt distribuiţi de 
Comisia judeţeană, cu respectarea interesului superior al copilului, a prevederilor prezentei 
metodologii şi ţinând cont de solicitările părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ împuterniciţilor 
legali. (2) Distribuirea acestora se face la şcoala de circumscripţie sau la altă unitate de 
învăţământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile. (3) În cazul în care pentru 
o unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în 
funcţie de criteriile menţionate la art. 10, conform prevederilor prezentei metodologii. 

Plan de măsuri în vederea şcolarizării tuturor copiilor în anul şcolar 2022-2023, care nu au 
fost înmatriculaţi la o unitate de învăţământ sau nu au participat la etapele anterioare de 
înscriere: 
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Înregistrarea cererilor de înscriere 
în clasa pregătitoare pentru copiii 
care nu au fost înmatriculaţi sau nu 
au participat la etapele anterioare 
de înscriere. 
Transmiterea către ISJ Ilfov a 
solicitării de suplimentare a 
locurilor pentru înscrierea în clasa 
pregătitoare a copiilor care nu au 
fost înmatriculaţi sau care nu au 
participat la etapele anterioare, în 
functie de numărul cererilor 

' 
înregistrate în unitatea de 
învăţământ pe raza căreia se află 
domiciliul părinţilor/tutorilor 
copiilor. 

Transmiterea situaţiei centralizate la 
nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ către Comisia 
judeţeană de înscriere în 
învăţământul primar cu numele 
copiilor şi datele necesare 
introducerii în aplicaţia dedicată 
înscrierii copiilor în învăţământul 
primar ,2022-2023; 

Aplicarea de măsuri privind 
asigurarea dreptului la educaţie al 
copiilor care trebuie să fie 
şcolarizaţi în anul şcolar 2022-2023 
şi care nu au fost înmatriculaţi 
Solutionarea cererilor 

' 
părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ 
,împuterniciţilor legali ai copiilor 
care nu au fost înscrişi la vreo 
unitate de învăţământ, după 
finalizarea celei d.~-a doua etape de 
înscriere 

INSPECTOR Ş 

Comisia de înscriere în 
învăţământul primar din 
fiecare unitate de 
învăţământ 

Conducerea unitătii de 
' 

învăţământ 

Comisia judeţeană de 
înscriere în învăţământul 
primar 

Comisia judeţeană de 
înscriere în învătământul 

' 
pnmar 

Termen:29.08.2022 

Termen: 
30 .08.2022 

31.08.2022-
02.09.2022 

01.09.2022 -
02.09.2022 


