
Orarul  înscrierii copiilor în clasa I 
Anul de studii 2021-2022 

 
Perioada/data  Activitatea  

Prima etapă de înscriere în clasa I  

01 aprilie – 

11 iunie 

2021 

Depunerea, completarea și validarea cererilor și a actelor de 

înscriere a copiilor în clasa I în instituția de învățământ din 

districtul școlar. 

Notă:Acte obligatorii pentru aplicarea pe platforma 

https//escoala.chisinau.md: 

 1.Cererea de înscriere a copilului, conform modelului dat; 

 2.Buletinul de identitate  al părintelui/reprezentantului legal; 

 3.Certificatul de naștere al copilului; 



11 iunie 

2021 

Validarea cererilor și anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor 

în clasa I după prima etapă. 

Afișarea numărului de locuri rămase libere după înscrierea 

copiilor din districtul școlar în platforma: 

https//escoala.chisinau.md  și pe pagina Web a instituției. 

Anunțarea rezultatelor înscrierii copiilor în clasa  I, după 

prima etapă. 

A doua  etapă de înscriere a elevilor în clasa I 

14 iunie – 

28 august 

2021 

Depunerea,completarea și validarea actelor de înscriere a 

copiilor din districtul școlar, care vor împlini vărsta de 7 ani până 

la 31 decembrie 2021 și n-au reușit să fie înscriși  în prima  etapă 

și a copiilor din alte  districte școlare pe locurile disponibile. 

30 august 

2021 

Afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I validată prin 

ordinul directorului instituției la avizierul instituției de 

învățământ ( pe site) 
 

 



Anunț! 

Primirea documentelor   va avea loc  conform  următorului program, 

începând cu 16 iunie 2021, cab.101 

Luni                     între orele               14:00 – 17:00 

Miercuri    între  orele              09:00 -  14:00 
Se prezintă următoarele documente: 

1.Certificatul de naștere al copilului( originalul și copia); 

2.Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal (originalul și copia); 

3. 4 fotografii  ale copilului (3x4); 

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

5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio–emoțională, 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); 

6. Decizia pozitivă a comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară a 

copiilor care n-au împlinit 7 ani până la începutul anului școlar și n-au frecventat grupa 

pregătitoare a instituției de educație  timpurie. 


