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Către 

Inspectoratele Școlare Județene/al municipiului București 

În atenţia inspectorului școlar general 

 

1. În art.15, alin.(5), lit. a) din Legea 84/1995 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, valabilă până la data intrării în vigoare a prevederilor privind clasa 

pregătitoare din noua Lege a educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt menționate cele trei grupe de vârstă ale învățământului 

preșcolar, respectiv: 

- grupa mică; 

- grupa mijlocie; 

- grupa mare, pregătitoare pentru școală. 

Totodată, art.19, alin (2) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, clarifică sintagma grupa mare, pregătitoare pentru 

școală, menționând faptul că se referă la copiii cu vârste între 5-6/7 ani. 

2. Pe de altă parte, practica organizării grupei mari, pregătitoare pentru școală a fost 

diferită la nivelul inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ preșcolar:  

- în unele cazuri, au fost organizate grupe mari, pregătitoare pentru școală eterogene, 

cuprinzând atât copii de 5 ani, cât și copii de 6 ani;  

- în alte cazuri, au fost organizate grupe omogene, pe niveluri de vârstă, primind nume 

diferite: grupa mare, pentru copiii de 5 ani, respectiv grupa pregătitoare, pentru copiii 

de 6 ani. 



  

3. În formațiunile de studiu numite, conform practicilor diferite, grupa mare, grupa 

pregătitoare, respectiv grupa mare, pregătitoare pentru școală copiii au parcurs 

curriculumul specific nivelului II (pt. copii de 5-6/7 ani) atingând aceleași finalități. 

4. Având în vedere cele de mai sus, tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până 

la data de 31.08.2012 inclusiv și care au frecventat formațiunile de studiu numite grupa 

mare sau grupa pregătitoare sau grupa mare, pregătitoare pentru școală, în anul școlar 

2011-2012, li se aplică prevederile art. 5 alin. (5) lit. a) din Metodologia privind 

cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012-2013, 

aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

3064/2011.  Ca urmare, acești copii au dreptul de a fi înscriși în clasa I, la solicitarea 

scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți, fără o evaluare a dezvoltării psihosomatice.  
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