
Ministerul Educafiei qi Cercetflrii
al Republicii Moldova

ORDIN

30. 03. loJ,2*,.. 4,3/
mun. CJhiqiniu

Cu privire la tnscrierea copiilor tn clasa I tn
anul de studii 2022-2023

in temeiul prevederilor Codului educa{iei al Republicii Moldov a nr.l52
din 17.07 .2014, Metodologiei de inscriere a copiilor in clasa I (Ordinul nr. 305
din 30.03 .2016) qi in scopul organizdrii inscrierii copiilor in clasa I in anul de
studii 2022-2023, Ministrul Educafiei Ei Cercetdrii emite prezentul

ORDIN:

l. Se aprobd Orarul inscrierii copiilor in clasa I pentru anul de studii 2022 -
2023 (Anexd).

2. Direcfia invSldmdnt general (dl Valentin Crudu):
2.I.va aduce la cuno;tinld,prezentul ordin organelor locale de specialitate in
domeniul invdf Sm6ntului ;

2.2.va intocmi raportul final privind rezultatele inscrierii copiilor in clasa I
in anul de studii 2022 - 2023;
2 .3 .v a monitori za executa r ea pr ezentului ordin.
organele locale de specialitate in domeniul invdldmdntului:
3.1.vor aduce la cunoEtin[d prezentul ordin instituliilor de invSldm6nt din
subordine;
3.2.vor asigura respectarea Metodologiei de inscriere a copiilor in clasa I;
3.3.vor monitoriza activitatea Comisiilor de gcolarizare din institufiile de
invSldmdnt;
3.4.vor prezenta Ministerului Educaliei qi Cercetdrii, pdnd la 15 septembrie
2022, Raportul despre rezultatele inscrierii copiilor in clasa I.
Ministrul Educajiei gi Cercetdrii va controla executarea prezentului ordin.

Ministru fZaV*<f Anatolie TOPALA
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Valentina Gaiciuc, 022 23 33 83



Anexd
la ordinul "r2,rl din 3 ,, Oj. ZAJ;

ORARUT-, IXSCNIERII COPIILOR iN CLASA I
anul de studii 2022-2023

Prima etapl de inscriere in clasa I

erioada / d

01 aprilie

10 iunie

13 iunie

Activitatea

nerea, completarea Ei validarea cererilor qi a actelor de inscriere
piilor in clasa I in institufia de invdldmdnt din districtul qcolar.

Votd: se acceptd expedierea online, la adresa electronicd a institu{iei de
nv5l6m6nt ptezenlatd in variantd Word sau pe suport de hfirtie urmdtoarel

documente:

l.Cererea de inscriere a copilului;
2.Buletinul de identitate al pSrinte luil r epr ezentantului legal
al copilului;
3.Certificatul de nagtere al copilului.

Afiqarea numdrului de locuri rdmase libere dupi depunerea actelor, i.
instituliile de invdfdm6nt qi pe site-ul organului locai de specialitate i.
omeniul invlfam6ntului. Anuntare a rezultatelor inscrierii copiilor in clasa I
up6 prima etap6.

A doua etapi de inscriere in clasa I

14 iunie -
29 august

punerea, completarea qi validarea actelor de inscriere a copiilor di
istrictul qcolar, care vor implini v6rsta de 7 ani p6nd la inceputul anulu

ar qi n-au reugit sa fie inscrigi in prima etapd, qi a copiilor din al
istricte gcolare pe locurile rdmase libere.

30 august
.fisarea listei finale a copiilor inscriqi in clasa I, validata prin ordinu
irectorului Ei pe avizierul instituliei de inv6!dm6nt.


