
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

ORDINUL

nr. 01-27/102
din 31.03.2022

Cu privire la înmatricularea elevilor 
în clasa I în anul de studii 2022-2023

în temeiul prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, 
a Metodologiei de înscriere a copiilor in clasa I (Ordinul nr. 305 din 30.03.2016), Ordinului 
MEC nr. 231 din 30.03.2022, Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2022- 
2023 și în scopul organizării și desfășurării corecte, transparente a procesului de înscriere a 
copiilor în clasa I, emit următorul

ORDIN :

1. Se instituie Comisia raională de școlarizare (Anexa 1).
2. Comisia raională de școlarizare se obligă să:

2.1. aducă la cunoștință conducătorilor instituțiilor de învățământ din subordine orarul 
înscrierii copiilor în clasa I, anul de studii 2022-2023 (Anexa 2), modelul de Cerere 
pentru înscrierea copiilor în clasa I, anul de studii 2022-2023 (Anexa 3) și lista actelor 
necesare pentru înscrierea copiilor în clasa I,- anul de studii 2022-2023 (Anexa 4);

2.2. asigure respectarea necondiționată a Metodologiei de înscriere a elevilor în clasa I;
2.3. monitorizeze activitatea Comisiilor de școlarizare din instituțiile de învățământ;
2.4. organizeze procesul de evaluare a maturității școlare și psihosomatice a copiilor care nu 

au împlinit varsta de 7 ani până la începutul anului școlar, nu au frecventat grupa 
pregătitoare și ai căror părinți solicită înmatricularea în clasa I;

2.5. elaboreze și să prezinte Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în termenii stabiliți, 
Raportul despre rezultatele înscrierii copiilor în clasa I, până la 15 septembrie 2022, în 
variantă electronică, format EXCEL (e-mail valentina. gaiciuc@mecc. gov.md) și în 
format PDF semnat electronic.

3. în instituția de învățământ procesul de înscriere a copiilor în clasa I va fi organizat de Comisia 
de școlarizare, care are următoarele atribuții:
3.1. solicită de la reprezentanții administrației publice locale listele copiilor din districtul 
școlar stabilit care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului, care urmează a fi 
școlarizați obligatoriu;
3.2. respectă planul de înmatriculare a copiilor în clasa I, elaborat în baza datelor despre 
numărul de copii și capacitatea de proiect a clădirii instituției de învățământ, aprobat de 
Direcția învățământ;
3.3. asigură transparența procesului de înscriere a copiilor în clasa I, plasând pe pagina 
oficială web a instituției de învățământ, pe avizierele amplasate în incinta instituției de 
învățământ și în exterior a informațiilor despre numărul de elevi care urmează a fi înscriși în



clasa I, numărul de clase, orarul înmatriculării, diriginții de clasă, precum și alte informații 
utile pentru părinți, Avizierele vor fi completate cu informația la zi;
3.4. afișează pe avizier și pe pagina web, lista candidaților înmatriculați și numărul locurilor 
rămase libere, după prima etapă de înscriere;
3.5. creează baza de date referitoare la candidații pentru înscrierea în clasa I;
3.6. procesează cererile de înscriere a copilului în clasa I, certifică fotocopiile pe baza 
documentelor originale prezentate de către părinți, înregistrează toate cererile, inclusiv cele 
în care se solicita înscrierea pe locurile libere rămase, într-un Registru special verifică 
împreună cu părinții corectitudinea transcrierii datelor despre copil;
3.7. poate solicita autorităților de drept verificarea evidenței, domiciliului, reședinței și a 
actelor de identitate ale solicitanților de înscriere în clasa I;
3.8. identifică copii cu cerințe educaționale speciale în colaborare cu Serviciul de asistență 
psihopedagogică;
3.9. informează Comisia raională de școlarizare despre situațiile problemă în procesul de 
înmatriculare în clasa I și despre modalitatea de soluționare a acestora;
3.10. elaborează și transmite Direcției învățământ Raportul cu privire la modul de 
desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în clasa I în termen de 10 zile de la încheierea 
ultimei etape de înscriere;
3.11. poartă răspundere pentru înscrierea în clasa I a tuturor copiilor din districtul școlar 
stabilit pentru instituția de învățământ, care până la începutul anului școlar au împlinit vârsta 
de 7 ani.

4. Controlul, realizării prevederilor prezentului ordin, m-il asum.

Șef DÎ Soroca

Ex. Pro dan E.
Tel 23023386
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Anexa 1
la ord. nr. 01-27/102 din 31.03.2022

Componența Comisiei raionale de școlarizare

1. Mușenco Angela, șef Direcția învățământ Soroca - președintele comisiei;

2. Covalciuc Alina, metodist principal - secretar;

3. Prodan Elena, șef adjunct Direcția învățământ - membru;

4. Mândrie Veronica, pedagog educație preșcolară - membru;

5. Grosu Andrei - psihopedagog special/logoped - membru.
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Anexa 2
la ord. nr. 01-27/102 din 31.03.2022

ORARUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA I

anul de studii 2022-2023

Perioada/data Activitatea

Prima etapă de înscriere în clasa I

1 aprilie -
10 iunie

Depunerea, completarea și validarea cererilor și a actelor de înscriere a copiilor în 
clasa I în instituția de învățământ din districtul școlar.
Notă: Se acceptă expedierea online, la adresa electronică a instituției de învățământ 
prezentată în varianta Word sau pe suport de hârtie următoarele documente: 

Cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa2; 
Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal; 
Certificatul de naștere al copilului.

13 iunie

Afișarea numărului de locuri rămase libere după depunerea actelor în instituțiile de 
învățământ și pe site-ul Direcției învățământ.
Anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I, după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa I

14 iunie -
29 august

Depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul 
școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit 
să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte școlare pe locurile libere.

30 august
Afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I, validată prin ordinul directorului, 
pe avizierul instituției de învățământ (pe site).
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Anexa 3
la ord. nr. 01-27/102 din 31.03.2022

CERERE
(model)

Nr___ din ____________

Doamnă/Domnule director,

Subsemnata/ul ______________________________________ , în calitate de părinte/
reprezentant legal al copilului_________________________________ născut la data
____________, cu domiciliul în localitatea___________________________________

(strada, numărul blocului/ casei și apartamentului, telefonul)

din districtul școlar al instituției____________________________________ , sectorul
_____________ , solicit înscrierea copilului în clasa I (cu profil _____________ ) 

pentru anul școlar___________________.

Cunosc că datele cu caracter personal prezentate urmează a fi utilizate doar în scopul în 
care au fost colectate în conformitate cu Legea 133 Cw privire la protecția datelor cu 
caracter personal__________________________________________ .

Declar, pe propria răspundere, că mă oblig să prezint setul de documente 
completat, până la începutul anului școlar, inclusiv:

1. Fișa medicală (Trimitere - extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 
31.10.2011);

2. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm);
3. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emojională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la linele grupei 
pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei 
raionale/municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.

La cerere anexez:
1.  ;
2.  ;
3. ________________________________________ ;
4. ________________________________________ ;
5. ________________________________________ ;

Data_______________ ____________________________________
(Semnătura părintelui/ reprezentantului legal)

Directorului

(Numele, prenumele)

(Instituția de învățământ)

Direcția Învățămînt MD - 3000, str. Ștefan cel Mare 5, Soroca, Republica Moldova
Web : edusoroca.md e-mail: edu.soroca@gmail.com tel: 373-230-22223, 373-230-23386, fax : 373-230 -22566,

mailto:du.soroca@gmail.com


Anexa 4
la ord. nr. 01-27/102 din 31.03.2022

Lista actelor necesare care se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa
I în fotocopii:

1. Buletinul de identitate al părintelui reprezentantului legal;
2. Certificatul de naștere al copilului:
3. Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere - extras, formular nr. 0,27/e, 

Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011);
4. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm);
5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emotională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei 
pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei 
raionale/municipale de școlarizare cu referire lu maturitatea școlară.

• NOTĂ: Fișa medicală (Trimitere extras, formular nr. Ordinul MS al RM nr. 828 din
31 10.2011); 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); Raportul despre dezvoltarea fizică, 
socio-emotională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților 
și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa 
pregătitoare) vor fi prezentate până la începutul anului de studiu.
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