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Către  

Inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

In atenţia inspectorului şcolar general şi a inspectorului pentru învăţământul 

primar 

 

1. Cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare și în clasa I, pentru anul școlar 2012-

2013, se face în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei privind cuprinderea copiilor în 

clasa pregătitoare şi în clasa I, aprobate prin ordinul MECTS nr. 3064/19.01.2012. 

2. Art. 6 alin. (4) din metodologia menționată mai sus prevede  faptul că 

„ISJ/ISMB vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare sau la 

clasa I în interesul educațional al elevului și în limitele legii”. 

3. În același timp, Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prevede, la art. 57:  „Copiii și tinerii capabili de performanțe 

înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă 

particularitățile de învățare și de orientare a performanței”. Printre programele 

specifice menționate de lege pentru copiii capabili de performanțe înalte, sunt menționate 

și cele ”de accelerare a promovării conform ritmului propriu de învățare.” 

4. Având în vedere cadrul legal general, precum și aspectele particulare ale 

dezvoltării psihosomatice a copiilor, facem următoarele precizări: 

a) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care 

împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2012, inspectoratele școlare/unitățile de 

învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care 

evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu 

succes a clasei pregătitoare. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea 

 

 



psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi 

înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi 

contestat. 

b) Părinții aflați în situația menționată la lit. a) vor fi informați, de asemenea, cu privire la 

perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, la programul zilnic stabilit 

pentru aceasta, precum și la adresele unităților/instituțiilor unde se desfășoară evaluarea. 

c) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor aflați în situația menționată la lit. a) se 

realizează sub coordonarea centrului județean/al municipiului București de resurse și 

asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal 

instituit. 

d) Pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor menționați la lit. a) se vor utiliza 

aceleași instrumente și criterii ca pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 

septembrie – 31 decembrie 2012, ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare. 

e) Procedura menționată la lit. a), b), c) se aplică și în situația în care părinți ai copiilor 

care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2012 solicită înscrierea 

copiilor în clasa I. În acest caz, se vor utiliza aceleași instrumente și criterii ca pentru 

copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012 inclusiv, ai căror părinți 

solicită înscrierea în clasa I. 

f) În situația în care copilul împlinește 7 ani până la  31 august 2012 inclusiv, dar 

părintele consideră că dezvoltarea psihosomatică nu este adecvată pentru înscrierea în 

clasa I, solicitând înscrierea în clasa pregătitoare, inspectoratele școlare/unitățile de 

învățământ vor consilia părintele privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional 

al elevului și posibilitatea de a solicita CJRAE/CMBRAE evaluarea copilului, pentru a 

obține un punct de vedere specializat. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat, iar 

înscrierea copilului în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I se face în funcție de acesta.  

5. CJRAE/CMBRAE vor continua să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de 

evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de 

evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul 

școlar 2012-2013, aprobat prin ordinul MECTS nr. 3064/19.01.2012. Informațiile 

referitoare la adresa CJRAE/CMBRAE, precum și la programul stabilit pentru evaluare 

se dau publicității, inclusiv prin afișare pe site-ul ISJ/ISMB. 

6. Inspectoratele școlare vor asigura transmiterea prezentei note în toate unitățile 

de învățământ, precum și în CJRAE/CMBRAE.  
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