
Criterii generale 
 
    CAPITOLUL II 
CondiŃii de înscriere în învăŃământul primar 
 
    ART. 5 
    (1) PărinŃii/tutorii legal instituiŃi/reprezentanŃii legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 
inclusiv, au obligaŃia de a înscrie copiii în învăŃământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale 
prezentei metodologii. 
    (2) Inspectoratele şcolare şi unităŃile de învăŃământ au obligaŃia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinŃilor/tutorilor 
legal instituiŃi/reprezentanŃilor legali referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în 
învăŃământul primar. Directorul unităŃii de învăŃământ desemnează persoana/persoanele, în funcŃie de numărul de clase, care 
răspunde/răspund la întrebările/solicitările părinŃilor/tutorilor legal instituiŃi/reprezentanŃilor legali. Persoanele desemnate au obligaŃia 
de a cunoaşte aceste prevederi, precum şi opŃiunile pe care le au părinŃii/tutorii legal instituiŃi/reprezentanŃii legali privind alegerea 
unităŃii de învăŃământ în care îşi pot înscrie copiii şi trebuie să poată oferi detalii referitoare la conŃinutul activităŃilor educaŃionale 
care se desfăşoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului şcolar etc. Consilierea se face având în 
vedere, cu prioritate, interesul educaŃional al copilului. 
    (3) Inspectoratele şcolare şi unităŃile de învăŃământ, cu sprijinul organizaŃiilor nonguvernamentale şi al instituŃiilor administraŃiei 
locale, desfăşoară campanii de mediatizare a procesului de înscriere în învăŃământul primar a copiilor care provin din medii 
defavorizate, ai căror părinŃi/tutori legal instituiŃi/reprezentanŃi legali au un acces redus la informaŃii, aflaŃi în dificultate (copii lăsaŃi 
în grija rudelor, copii care locuiesc în zone izolate sau care provin din familii sărace, copii romi etc.) 
    ART. 6 
    (1) PărinŃii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în 
învăŃământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 
    (2) Înscrierea copiilor menŃionaŃi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinŃilor/tutorilor legal 
instituiŃi/împuterniciŃilor legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor 
pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. 
    (3) PărinŃii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru 
înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020 - 2021, sau ai celor pentru care evaluarea menŃionată la alin. (2) arată că 
dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaŃi în vederea înscrierii copiilor la 
grădiniŃă, în grupa mare. 
    ART. 7 
    (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menŃionată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea centrului judeŃean 
de resurse şi asistenŃă educaŃională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională (CJRAE/CMBRAE), în 
perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. 
    (2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor este implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de 
specialitate din alte instituŃii/unităŃi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar. 
    (3) Comisia judeŃeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăŃământul primar, denumită în continuare comisia 
judeŃeană/a municipiului Bucureşti, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul 
CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeŃului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniŃe, pentru a facilita accesul 
părinŃilor şi al copiilor la această evaluare. 
    (4) PărinŃii/tutorii legal instituiŃi/reprezentanŃii legali ai copiilor menŃionaŃi la art. 6 alin. (1) şi (3) depun la CJRAE/CMBRAE o 
cerere-tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situaŃia în care comisia judeŃeană/a municipiului 
Bucureşti decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor şi în alte zone ale judeŃului/municipiului Bucureşti, 
conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face şi la sediul unităŃilor/instituŃiilor în care se realizează evaluarea. 
    (5) Perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităŃilor/instituŃiilor la care se desfăşoară 
evaluarea sunt stabilite de comisia judeŃeană/a municipiului Bucureşti şi sunt afişate la toate unităŃile de învăŃământ şi pe site-ul 
inspectoratului şcolar. Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00 - 18,00, astfel încât 
programul de desfăşurare să sprijine accesul părinŃilor/tutorilor legal instituiŃi/reprezentanŃilor legali la serviciile de evaluare. 
    (6) La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, 
părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. 
    (7) Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeŃ/municipiul Bucureşti este înscris într-un proces-verbal, 
semnat de specialiştii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judeŃene/a municipiului 
Bucureşti, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei. 
    ART. 8 
    În clasa pregătitoare din învăŃământul special şi învăŃământul special integrat cu clasa/grupa sunt înscrişi copii cu cerinŃe 
educaŃionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinŃilor/tutorilor 
legal instituiŃi/reprezentanŃilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinŃe educaŃionale speciale cu vârste cuprinse 
între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar. 
 
 


