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Cu privire la punerea în aplicare a
M etodologiei de înscriere a copiilor în clasa I,
pentru anul de studii 2018-2019
în tem eiul prevederilor Codului educaţiei al Republicii M oldova, nr. 152 din 17.07.2014,
Regulam entului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi secundar,
ciclul I şi II, ordinelor M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 256 din 13.03.2018 „Cu
privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019” şi nr.149 din 21.03.2017 „Cu
privire la aprobarea m odificărilor şi com pletărilor în anexa Ordinului nr.305 din 30 martie 2016”,
deciziilor Consiliului de adm inistraţie al DGETS nr.3/1 din 23.03.2018 „Cu privire la aprobarea
Planului de înm atriculare în clasa I în instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi secundar, ciclul I şi II
pentru anul de studii 2018-2019” şi nr.4/7 din 28.03.2018 „Cu privire la reconfigurarea districtelor
de şcolarizare pentru asigurarea şcolarizării copiilor în clasa I pentru anul de studii 2018-2019”,
deciziei Consiliului consultativ al DGETS nr.01 din 31.01.2018 „C u privire la respectarea actelor
normative referitor la înm atricularea elevilor în clasele I-i şi a V -a” şi în conformitate cu datele
statistice prognozate pentru anul de studii 2018-2019, em it urm ătorul ORDIN:
1. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului m unicipal Chişinău, Direcţiile
educaţie, tineret şi sport din sectoarele municipiului Chişinău:
să aducă la cunoştinţa directorilor instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar, primar, gimnazial şi
liceal prevederile ordinelor M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.256 din 13.03.2018
„Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019” şi nr.149 din 21.03.2017
„Cu privire la aprobarea m odificărilor şi com pletărilor în anexa Ordinului nr.305 din 30 martie
2016” pentru punerea în aplicare;
să aducă la cunoştinţa directorilor instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar, primar, gimnazial şi
liceal prevederile ordinului Centrului de medicină preventivă municipal Chişinău (actualmente
Centrul m unicipal de sănătate publică) nr. 04/3-11 4642 din 09.09.2008 „Cu privire la norm ativele
de suprafaţă pentru un elev în cadrul instituţiilor instructiv-educative preuniversitare” ;
să m onitorizeze com pletarea reţelei de clase în instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi
secundar, ciclul I şi II, reieşind din capacitatea de proiect a instituţiilor, respectarea prevederilor
prezentului ordin şi a actelor legislative şi normative în vigoare;
să analizeze, în colaborare cu autorităţile publice locale fondatoare, posibilitatea
deschiderii claselor cu profil arte şi sport;
să prezinte M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, până la 30.03.2018, pentru
aprobare lista instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi secundar, ciclul I şi II din municipiu care
intenţionează să deschidă clase cu profil în anul de studii 2018-2019;
să m onitorizeze realizarea şi respectarea prevederilor m odificate şi com pletate a
M etodologiei de înscriere a copiilor în clasa întâi şi a Orarului înscrierii copiilor în clasa I în anul
de studii 2018-2019 în instituţiile de învăţăm ânt din subordine.
2. Se constituie Com isia m unicipală de şcolarizare (anexa nr. 1).
3. Com isia m unicipală de şcolarizare:
să aprobe probele de aptitudini pentru înscrierea copiilor în instituţiile şi clasele cu profil
arte şi sport şi să participe, prin reprezentanţii săi, la procesul de selectare a copiilor;

să m onitorizeze respectarea orarului de organizare şidesfăşurare a probelor de aptitudini
specifice profilului pentru înm atricularea în clasele I cu profil arte şi sport prezentat de către
instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi secundar, ciclul I şi II;
să aprobe planurile de înm atriculare în clasa I pentru instituţiile de învăţăm ânt care au în
structura lor clase prim are;
să organizeze, la solicitarea părinţilor, procesul de evaluare a m aturităţii şcolare şi
psihosom atice a copiilor care nu au îm plinit vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au
frecventat grupa pregătitoare la grădiniţa de copii;
să elaboreze şi să prezinte M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nota inform ativă
despre derularea şi totalurile procesului de înscriere a copiilor în clasa I.
4. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt primar, gim nazial, liceal:
- să organizeze „Ziua uşilor deschise” , conform Orarului înscrierii copiilor în clasa I;
- să afişeze districtul de şcolarizare arondat instituţiei de învăţăm ânt (anexa nr.2);
- să afişeze avizul cu privire la planul de înm atriculare a copiilor în clasa I, indicând
profilul, numărul de clase şi num ărul de elevi care vor fi înm atriculaţi în clasele respective (anexa
nr. 3);
să respecte cu exactitate prevederile ordinelor M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
nr.256 din 13.03.2018 „C u privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019” şi
nr.149 din 21.03.2017 „C u privire la aprobarea m odificărilor şi com pletărilor în anexa Ordinului
nr.305 din 30 m artie 2016” ;
- să em ită ordinul intern cu privire la crearea Com isiei de şcolarizare din instituţia de
învăţăm ânt în conform itate cu prevederile pct. 21, 22 ale M etodologiei de înscriere a copiilor în
clasa I;
să prezinte Com isiei municipale de şcolarizare, până la 14.05.2018, orarul de organizare a
probelor de aptitudini specifice profilului pentru înm atricularea în clasele I cu profil arte şi sport în
care vor indica data şi ora desfăşurării probelor de aptitudini (b ir.3 1, 33, patronilor instituţiilor de
învăţământ din sectoare);
să efectueze regulam entar înscrierea copiilor din districtul de şcolarizare obligatorie în
clasele întâi fără profil în două etape: 02.04. - 14.06.2018 şi 18.06 - 23.08.2018 fără testarea
elevilor;
să elaboreze după încheierea etapelor de înscriere a copiilor în clasa I şi să transm ită
organului local de specialitate în domeniul învăţăm ântului raportul cu privire la modul de
desfăşurare a procesului de înscriere a copiilor în clasa I, respectiv, către 15.06.2018, ora 16.00 şi
24.08.2018, ora 16.00;
să organizeze în perioadele 21.05.2018 - 25.05.2018 şi 28.06. - 29.06.2018 probe de
aptitudini specifice profilului pentru înscrierea în clasele cu profil arte şi sport;
să efectueze, în perioada 18.06. - 29.06.2018 şi 01.08 - 23.08.2018, înscrierea copiilor din
districtul şcolar arondat, care vor îm plini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au
reuşit să fie şcolarizaţi în I etapă şi a copiilor din alte districte şcolare pe locurile disponibile;
să înscrie copiii în clasa întâi în instituţiile de învăţăm ânt privat şi în instituţiile de
învăţăm ânt cu clase cu program e educaţionale de alternativă (W aldorf, Pas cu Pas, School o f
Tomorrov) în conform itate cu propriile opţiuni ale părinţilor şi cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;
să inform eze părinţii/reprezentanţii legali ai copilului despre obligativitatea determinării
gradului de m aturitate psihosom atică a copiilor care n-au îm plinit 7 ani către începutul anului de
studii şi n-au frecventat grupa pregătitoare a instituţiei de învăţăm ânt preşcolar în Centrul psihosocio-pedagogic (str. V.M icle, 4 );
să aducă la cunoştinţa părinţilor/tutorilor legali că pot solicita şcolarizarea copilului la o
altă instituţie de învăţăm ânt decât cea la care este arondat dom iciliul, doar dacă instituţia
respectivă dispune de locuri vacante după înscrierea tuturor copiilor din district;
- să respecte Planul de înm atriculare în clasa I pentru anul de studii 2018-2019;
- să coordoneze cu DGETS eventualele m odificări ale num ărului de clase/elevi inclus în
Planul de înm atriculare în clasa I;
- să respecte elem entele constituente ale ordinului cu privire la aplicarea M etodologiei de
înscriere a copiilor în clasa I;

să structureze registrul special de evidenţă a cererilor părinţilor conform anexei nr.4;
să înscrie în I etapă copii din districtul instituţiei doar în tem eiul domiciliului sau a
reşedinţei incluse în buletinul de identitate al părinţilor;
să propună m odificări ale districtului de şcolarizare specialistului principal responsabil de
activitatea instituţiilor de învăţăm ânt din sector până la 26.01.2019;
să înregistreze inform aţiile statistice expediate DGETS în registrul de evidenţă a
docum entelor expediate din instituţie.
5. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar:
- să se inform eze cu prevederile ordinelor M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.256
din 13.03.2018 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019” şi nr.149
din 21.03.2017 „Cu privire la aprobarea m odificărilor şi com pletărilor în anexa Ordinului nr.305
din 30 martie 2016” ;
- să fam iliarizeze părinţii cu prevederile ordinelor M inisterului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării nr.256 din 13.03.2018 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii
2018-2019” şi nr.149 din 21.03.2017 „Cu privire la aprobarea m odificărilor şi com pletărilor în
anexa Ordinului nr.305 din 30 martie 2016” şi cu limitele districtelor de şcolarizare arondate
instituţiilor de învăţăm ânt am plasate în proxim a vecinătate;
- să participe cu copiii la „Ziua uşilor deschise”, coordonând în prealabil vizita la instituţia
de învăţăm ânt selectată;
- să organizeze, până la sfârşitul anului curent de studii, activităţi în comun cu cadrele
didactice din instituţiile de învăţăm ânt primar, gimnazial, liceal cu scopul asigurării continuităţii
instruirii între învăţăm ântul preşcolar şi învăţământul primar.
6. Serviciul m anagem ent preşcolar:
- să m onitorizeze activitatea directorilor instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar m enţionată în pct. 5
al prezentului ordin;
- să aducă la cunoştinţa directorilor instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar prevederile prezentului
ordin, contra semnătură.
7. Responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desem nează m embrii Comisiei
m unicipale de şcolarizare, serviciul m anagem ent preşcolar, A .M onacu, şef interimar, secţia
m anagement preuniversitar, R.Guţu, şef.
8. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin îi revine V.Negrei, şef interim ar al
DGETS.

D.Salari, 23 52 96
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Anexa nr. 1
la ordinul DGETS
din

Componenţa nominală a Comisiei municipale de şcolarizare

1.
2.
3.
4.
5.

Negrei V iorica, şe f interim ar DG ETS, preşedinte
Axînti Svetlana, şef adjunct interim ar, D G ETS, vicepreşedinte
G uţu R odica, şe f secţia m anagem ent preuniversitar, m em bru
D em cenco Tam ara, şe f interim ar, direcţia inspecţie şcolară, m em bru
B utuc-C anaţui Silvia, specialist coordonator, secţia educaţie şi tineret,
m em bru
6. Salari D aniela, specialist principal, m etodist, secretar
7. R usu Elena, şe f secţie analiză, m onitorizare şi im plem entare a politicilor
educaţionale, m em bru
8. R adu M argareta, specialist principal, m etodist, secţia analiză, m onitorizare şi
im plem entare a politicilor educaţionale, m em bru
9. M onacu A ngela, şe f interim ar, serviciului preşcolar, m em bru
10.Gorea Svetlana, şe f Centrul psiho-socio-pedagogic, m em bru
11. R usu Ana, ju rist consultant, membru.
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