
Ministerul Educafiei, Culturii
qi Cercetirii al Republicii Moldova

ORDIN
y's, o3i, /€ ,,. _ J56 ,

mun. ChiqinIu

Cu privire la inscrierea copiilor tn clasa I
in anul de studii 2018-2019

itr temeiul prevederilor Codului educaliei a! Republicii Moldova
nr.I52 dtn 17 .07.2014, a Metodologiei de inscriere a copiilor tn clasa 1Ei in
scopul organizdrii inscrierii copiilor in clasa I in anul de studii 20t8-20I9,
Ministrul Educatiei, Culturii $i Cercetdrii emite urmdtorul

ORDIN:

1. Se aprob6 orarul inscrierii copiilor in clasa I pentru anul de studii 2018-
2019 (Anexa ).

2. Organele locale de specialitate in domeniul invdldmAntului :

- vor aduce la cunoqtinld prezentul ordin instituliilor de

invdlamdnt din subordine;
- vor asigura respectarea necondilionatd a Metodologiei de

tnscriere a copiilor tn clasa I;
- vor monitoriza activitatea Comisiilor de $colarizare din

instituliile de inv6!6m6nt;
- vor prezenta Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii

Raportul despre rezultatele tnscrierii copiilor in clasa I, pdnd la
14 septembrie 2078, in variantd electronicd format EXCEL
(email valentina.gaiciuc@mecc.ggv.md) qi p. suport de hdrtie;

3. Direclia Inv6!6mAnt general (dl Valentin Crudu):
- va aduce la cunoqtinld prezentul ordin

specialitate in domeniul invalamantului;
- va intocmi raportul final despre rezultatele

clasa I in anul de studii 2018-2019.

organelor locale de

inscrierii copiilor in

4. Controlul executdrii prezentului ordin se pune in sarcina doamnei
Angela Cutasevici, secretar de stat.

Secretar general de stat {lr
Valentina Gaiciuc, 022 23 33 83

Igor $AROV



ANEX|{ ^
n&tiu 43, 03. ldla Ordinul nr.

zRARUL fNscrugrut coPilLoR ix cLqs,4 t
anul de studii 2018-2019

ActivitateaPerioadaldata
Pregdtirea tnscrierii tn clusa I

itit"u ,,Zilei ugiIor deschise" in institule !sjnugl4*antPdnd la 02 aprilie
isieideqcolarizareqideorganizarcaprobeI

de aptitudinispecifice profiluiui (in instituliile cu clase de profil aprobate de Organ

o.ui d. speciaiitate in 
-domeniul 

invdlamintului gi coordonate cu Ministerul Educaliei

Iturii si Cercetdrii

la 30 martie

@ateaComisieiraionaleimunicipalede9colarizarepentru
Iterminarea nivelului de maturitate gcolara a elevilor, in conformitate cu prevederile

todoloeiei.

Prl*, tW- tt trscriere tn clusu I

dndla 30 marlie

lordeinscriereacopiilorincIasaIininstitu1ia
invdtdm6nt din districtul qcolar.

aprilie - 14 iunie

r,*@deinscriereacopiilorinclasaIcuprofilpentru
piii din districtul qcolar respectiv (in instituliile cu clase de profil aprobate de

rganul local de specialitate in domeniul invaldmdntului qi coordonate cu Ministerul

ucatiei, Culturii gi Cercetdrii).

2 aorilie - i8 mai

ifice profilului pentru copiii din districtu

olar respectiv (in institutiile cu clase de profil aprobate de Organul local dr

ialitate in domeniul invigmdntului qi coordonate cu Ministerul Educaliei, Culturii

i Cercetdrii) si anuntarea rezultatelor'
fiqarea numirului de ffipd depunerea actelor, in institufiile dt

Organului local de specialitate in domeniul inva![mdntuluinvdldmAnt gi pe site-ul
untarea rezultatelor inscrierii corriilor in clasa [, dupi p4!qa el3pa'

l5 iunie

A clouu etaDd cle inscriere tn clssu I
inscriereacopiilorinc1asaIdinaltedistric

lare pe locurile rimase libere (cat Ei in institu{iile cu clase de profil, aprobate r

I local de specialitate in domeniul invd![mAntului 9i coordonate cu Ministeru

i. Culturii si Cercetdrii

18 - 27 iunie

pentru copiii din alte districte gcolar'

pe locurile libere in clasele de profil (in instituliile cu clase de profil aprobate de OLSD

i coordonate cu Ministerul Educalisl, gulturii $i Cercetdrii) $i anunfarea rezultatelor.
8 - 29 iunie

inscriere a copiilor din districtul qcolar'

L uo, implini vArsta de 7 ani pdnd la inceputul anului qcolar qi n-au reuqit sd fie

nscri;i in prima etap6.

unetea, completarea qi validarea actelor de inscriere a copiilor din alte district

,olare pe locurile disPonibile. :i" 
tl"* I validata prin ordinul directorulu

nstitutiei.

l8-29 iunie

I - 23 august

d/e'-



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

1. Buletinul de identitate al pdrintelui/ reprezentantului legal;

2. Certificatul de naqtere al copilului;
3. Fiqa medicali peifectatd pdna la data inscrierii (Trimitere - extras, formular nr.0,271e,

Ordinul MS al RM nr. 828 din 31'10.2011);

4. 2 fotografii ale copilului (mdrimea 3x4cm);

5. Raportul despre dezvoltarea fi,zic6, socio-emolional6, co-gnitivd, a limbajului 9i comunicdrii

pr..u. Ei a dezvoltdrii capacita$lor Ei atitudinilor de inv6lare la finele grupei preg[titoare

ipentru copiii care au frecventat grddinila) sau decizia pozitivd a comisiei raionale/municipale

de qcolarizare cu referire la maturitatea Ecolar6'
. NOTA: Raportul despre dezvoltarea fizicd, socio-emo{ional6, cognitivd, a limbajului 9i

comunicdrii, preeum gi a dezvolt6rii capacit5lilor gi aptitudinilor de invd{are la finele grupei pregdtitoare

(pentru copiii care au frecventat grupa pregdtitoare) va fi prezentat p6nd la inceputul anului de studiu'


