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CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
2021-2022

17 MARTIE 2021- Afișare circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase
pregătitoare alocate, la fiecare unutate de învățământ, inctusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul

inspectoratului școlar
 

22 MARTIE-27 APRILIE 2021- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie
2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

 
29 MARTIE- 28 APRILIE 2021- Completarea și depunerea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali/

reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor. Validarea fișelor de
înscriere.

 
29 APRILIE 2021- Transmiterea proceselor verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării,

respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
 

10-11 MAI 2021- PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu
ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

 
11-18 Mai 2021- Procesarea cererilor la nivelul unităților de învățământ și validarea cererilor de către Consiliul de

administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
 

19 MAI 2021- Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor care au
solicitat înscrierea la o altă                                        unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au

fost admiși din lipsa locurilor și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de
circumscripție.

 
20 MAI 2021- Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a

numărului de locuri rămase libere.
 

21 MAI 2021- A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE- Comunicarea prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul
inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul

școlar.
 

24-31 MAI 2021- Depunerea/ transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe
prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea

de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 

4 IUNIE 2021- Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 

1-10 SEPTEMBRIE 2021- Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor copiilor care nu au fost
încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectortatul școlar a oricărei alte situații

referitoare la înscrierea în învățământul primar , având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.


