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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.445/2022 

privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 

și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023

Având în vedere:

— prevederile art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 1.350 din 6.06.2022 al proiectului de Ordin privind aprobarea modificării Ordinului ministrului

educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii

în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Secțiunea „A doua etapă de înscriere în

învățământul primar” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului

educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de

înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului

înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din

23.03.2022, se modifică după cum urmează:

1. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de

învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea

copiilor se desfășoară în perioada 8 iunie—22 iunie 2022.

2. Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-

tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/

reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de

inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor

specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, precum și

completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de

înscriere pentru candidații înscriși în această etapă se

desfășoară în perioada 23 iunie—28 iunie 2022.

3. Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale

ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare are loc în data de

29 iunie 2022.

4. Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar

a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali

ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de

învățământ și soluționarea de către inspectoratul școlar a

oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul

primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al

copilului, se desfășoară în perioada 1 septembrie—8 septembrie

2022.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 7 iunie 2022.
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