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CCap. II Condiap. II Condiţţii de ii de îînscriere nscriere îîn n îînvnvăţăăţămmâântul primar, ntul primar, art. 5art. 5

Art. 5. 
(1) Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31august 

2019 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în 
clasa preg ă titoare, î n conformitate cu prevederile legii ş i ale prezentei 
metodologii.

(2) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura 
permanent informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi 
ale prezentei metodologii î n ceea ce prive ş te î nscrierea copiilor în 
învăţământul primar.

Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinţilor au obligaţia de a 
cunoaşte aceste prevederi, precum şi opţiunile pe care le au părinţii privind 
alegerea unităţii.



CATEGORII DE COPII PENTRU CATEGORII DE COPII PENTRU ÎÎNSCRIEREA NSCRIEREA ÎÎN N ÎÎNVNVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNTUL PRIMAR NTUL PRIMAR 
2012019, art. 5, art. 69, art. 5, art. 6

Copii care împlinesc 6 ani în perioada 01 ian. 
2019 - 31 aug. 2019, inclusiv

Copii care împlinesc 6 ani între 01 sept. 2019 şi 
31 dec. 2019, inclusiv

Vor fi înscrişi în clasa pregătitoare, nu au nevoie 
de evaluare;

Părintele are obligaţia de a înscrie copilul la 
şcoală conform Metodologiei de înscriere a 
copiilor în învăţământul primar pentru anul 
şcolar 2019-2020

Dacă părintele optează, pot fi înscrişi în clasa 
pregătitoare, au nevoie de evaluare psihosomatică.

SAU

Dacă părintele optează, pot rămâne la grădiniţă în 
grupa mare.
(Obs. În anul şcolar 2020-2021, copilul va fi 
înscris în clasa pregătitoare, fără evaluare)


