
 
 

AMÂNAREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

       A COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI PÂNĂ LA 1 SEPTEMBRIE 2022 

 
 

În conformitate cu art. 53(2) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru 

anul școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3445/17.03.2022 

 

1. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc 6 ani până la 1 septembrie 

2022 și doresc amânarea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2022-2023, depun la secretariatul 

unității de învățământ preșcolar în care este înscris copilul o cerere (model anexa 1) însoțită de o copie de pe 

certificatul de naștere al copilului, copie de pe CI părinte și unul din documentele justificative enumerate mai 

jos: 

- Copie Certificat de orientare școlară eliberat de CJRAE Hunedoara 

- Copie Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de DGASPC Hunedoara 

- Documente medicale care justifică prin conținutul lor solicitarea părintelui 

 

Cererile părinților, însoțite de documentele justificative precizate anterior, vor fi depuse la secretariatul 

ISJ Hunedoara de directorul unității de învățământ sau o persoană delegată în acest sens. 

Termen:începând din 30 martie 2022 

Responsabili: conducerea unității de învățământ care școlarizează copii de nivel preșcolar 

 

1* Cererile părinților pentru amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, însoțite de documentele justificative,  

pot fi transmise la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara prin poștă la adresa ISJ Hunedoara, Deva, Str. 

Gheorghe Barițiu nr.2, sau în format scanat pe adresa de email: liliana.peter@isj.hd.edu.ro 

Termen: începând din 30 martie 2022 

Responsabili: părinții copiilor care doresc amânarea înscrierii în clasa pregătitoare 

 

2. În fiecare săptămână, în ziua de vineri, Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar 

în anul școlar 2022-2023 se întrunește, analizează cererile depuse pe parcursul săptămânii respective și 

eliberează acordul sau refuzul referitor la amânarea înscrierii în clasa pregătitoare. 

Termen: începând din 08 aprilie 2022 

 Responsabili: membrii comisiei județene de înscriere 

 

3. În săptămâna următoare derulării ședinței Comisiei județene de înscriere a copiilor în învățământul 

primar în anul școlar 2022-2023 se transmite părintelui în format fizic, prin poștă cu confirmare de primire, 

electronic (corespunzător precizării părintelui din cerere), acordul sau refuzul referitor la amânarea înscrierii în  

clasa pregătitoare. 

Termen: începând din 08 aprilie 2022 

 Responsabili: membrii comisiei județene de înscriere 

 
 

                                                  Inspector școlar pentru  învățământ primar, 

                                                                    Prof. Liliana Peter  
________________________________________________ 

Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065  - DEVA, jud. HUNEDOARA  
  Tel:    +40 (0)254213315, +40(0)254215755 

    Fax:   +40 (0)254215034, +40(0) 254220911 

                                                                                                                                                                                                        e-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro, http://isj.hd.edu.ro 
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