
\Iinistenrl Educagiei, Culturii
;i Cercetirrii al Republicii Moldova

ORDIN

mun. Chiginlu

Cu privire la inscrierea copiilor tn clasa I
tn anul de studii 2021-2022

in temeiul prevederilor Codului educaliei al Republicii Moldova nr.l52 din
17.07.2014, a Metodologiei de tnscriere a copiilor in clasa 1 (Ordinul nr. 305 din
30.03.2016) qi in scopul organizdrii inscrierii copiilor in clasa I in anul de studii
2021-2022,

ORDON:

l. A aproba Orarul inscrierii copiilor in clasa I pentru anul de studii 2021 - 2022
(Anexal).

2, A aproba modelul de Cerere pentru inscrierea copiilor in clasa I, anul de studii
2021-2022 (Anexa2).

3. A aproba lista actelor necesare pentru inscrierea copiilor in clasa I in anul de studii
2021-2022 (Anexa 3).

4, Direc{ia invdldmdnt general (dl Valentin Crudu):
- Ya aduce la cunogtinfl, prezentul ordin organelor locale de specialitate in

domeniul inv[flmdntului ;

- va intocmi raportul final despre rezultatele inscrierii copiilor in clasa I in anul
de studii 2021-2022.

5. organele locale de specialitate in domeniul inv[{rmdntului:
- vor aduce la cunoEtinfd prezentul ordin institutiilor de inv[famdnt din

subordine;
- vor asigura respectarea Metodologiei de inscriere a copiilor tn clasa 1,.

- vor monitoriza activitatea Comisiilor de Scolarizare din instituliile de
inv[{5mdnt;

- vor prezenta Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercet[rii Raportul despre
rezultatele tnscrierii copiilor in clasa I, pdnd la l5 septembrie 2021, in varianta
electronic[ format EXCEL (email valentina.gaiciuc@mecc.gov.md) gi pe
suport de hdrtie.

6. Controlul executdrii prezentului ordin se pune in sarcina doamnei Natalia Griu,
secretar de stat.

Ministru

Valentina Gaiciuc, 022 23 33 83

f.OT-- L,ia PoGoL$A

oly.03 eill nr. &fi



ANEXA 1

la Ordinul nr. &99 din ole. OJ. dAll
0RARUL iXSCruArut copilLoR iw CLqS,4 t

anul de studii 2021-2022

Not6: Instituliile de invaf[m6nt cu clase cu profil vor organiza probele de aptitudini
prin coordonare cu organul local de specialitate in domeniul invatamAntului.

Perioada/data Activitatea

Primu etopd de fnscriere tn closa I

01 aprilie -
11 iunie

)epunerea,completareaqivalidareace'e'ilo'
opiilor in clasa I in institulia de invdfdm6nt din districtul qcolar.

Notd: se acceptd expedierea online, la adresa electronic[ a institu{iei de
inv6!5m6nt prezentatd in variant6 word sau pe suport de hArtie

dtoarele documente:
- Cererea de inscriere a copilului;
- Buletinul de identitate al p6rinteluilreprezentantului legal

al copilului;
- Certificatul de naEtere al copilului.

11 iunie

\fiqarea numdrului de locu.i rA
nstituliile de inv6[[m6nt $i pe site-ul organului local de specialitate i
omeniul invdfdmAntului. Anuntare a rezultatelor inscrierii copiilor i
lasa I, dupi prima etapd. '

A douct etapd de tnscriere tn clssa I
l4 iunie - 30

august

etapd qi a copiilor din alt

unerea, completarea qi validarea actelor de inscriere a copiilor di
istrictul qcolar, care vor implini vdrsta de 7 ani pdna la inceputul anului
colar qi n-au reuqit sa f-re inscrigi in prima
istricte $colare pe locurile rimase libere.

30 ausust
rfi;area listei finale a copiilor in
irectorului, pe avizierul instituliei de inv6tam6nt.



ANEXA 2
la Ordinul nr. J99 din

CERERE
(model)

Doamn6/Domnule director,

dinNr

Subsemnata/ul

reprezentant legal al copilului
cu domiciliul in localitatea

, in calitate de pdrinte/

ndscut la data

(strada, numlrul blocului/ casei Ei apartamentului, telefonul)

din districtul qcolar al instituliei

copilului
anul qcolar

, sectorul

I (cusolicit inscrierea ln clasa
profil ) pentru

Cunosc ci datele cu caracter person al prezentate
scopul in care au fost colectate in conformitate

urmeaza a

cu Legea

fi utilizate doar

133 Cu privire
in
la

proteclia datelor cu cqracter personal

Declar, pe propria rdspundere, cd md oblig sd prezint setul de documente
completat, p6nd la inceputul anului qcolar, inclusiv:

1. Figa medicalS (Trimitere - extras, formular nr.0,27\e, Ordinul MS al RM nr. 828 din
3 1 .1 0.201 I );

2. 2 fotografii ale copilului (marimea 3x4cm);
3. Raportul despre dezvoltarea frzicd,, socio-emolionali, cognitiva, a limbajului qi

comunicdrii precum Ei a dezvoltdrii capacitatilor qi atitudinilor de inv6{are ia finele
grupei pregdtitoare (pentru copiii care au frecventat gradinila) sau decizia pozitivd a
comisiei raionale/municipale de Ecolarizare cu referire la maturitatea gcolard.

La cerere anexez:
l.
2.

J.

4.

5.

(Semnltura pdrintelui/ reprezentantului legal)

Directorului

(Numele, prenumele)

Data

(lnstitulia de invS{ImAnt)

,

)



ANEXA 3
lu Ordinul nr. &t4 din "2k.03 "lA4

Lista actelor necesare care se anexeazl la cererea pentru inscrierea copiilor in clasa
I in fotocopii:

l. Buletinul de identitate al pdrintelui/ reprezentantului legal;
2. Certificatul de naqtere al copilului;
3' liEa medical5 perfectatd pAnd la data inscrierii (Trimitere * extras, formular nr.0,271e,

Ordinul MS al RM nr, 828 din 3 L 10.201 I );
4. 2 fotografii ale copilului (m6rimea 3x4cm);
5' Raportul despre dezvoltarea frzicd, socio-emofionalS, cognitivd, a limbajului qi comunic[rii

precum qi a dezvoltSrii capacitalilor $i atitudinilor de invdfare 1a finele-grupei preg[titoare
(pentru copiii care au lrecventat gradini[a) sau decizia pozitivd,a comisiei riiona.T.,inicipale
de gcolarizare cu referire la maturitatea qcolari.

' NOTA: FiEa medicali (Trimitere - extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. g2g din
3l'10.2011); 2 fotografii ale copilului (rndrimea 3x4cm); Raportul despre dezvoltarea fizicd, socio-
emofionald, cognitivd, a limbajului qi cornunicirii, precum Ei a dezvoltdrii capacitdfilor 9i aptitudinilor de
invd(are la finele grupei pregdtitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregatitoare) vor fi prezentate
pdnd Ia inceputul anului de studiu.


