
PRECIZARI  AMANARE  CLASA  PREGATITOARE 

 (6 ani impliniti) 

 

8.4.71. Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai copiilor aflaţi în situaţii 

excepţionale, inclusiv ai celor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute 

de metodologie, precum şi cei care depun/transmit cereri de amânare a înscrierii în 

învăţământul primar vor fi consiliați telefonic, la TELVERDE - 0800816021, în 

vederea luării unei decizii în interesul educaţional al copilului. 

 

8.4.72. Dacă, după consiliere, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

al copilului își păstrează opțiunea de amânare a înscrierii în învăţământul primar, 

aceasta depune la registratura ISMB sau va transmite online sau prin poștă cererea 

de aprobare a amânării înscrierii în învățământul primar (Anexa nr. 5) și un 

document medical din care să reiasă că este inapt pentru începerea școlarizării ca 

urmare a unei afecțiuni care poate constitui cauză de amânare a începerii 

școlarizării la vârsta de 6 ani, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului 

Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot 

constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani. 

 

8.4.73. Dacă, după consiliere, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

al copilului își păstrează opțiunea înscriere în învățământul primar a copilului care 

împlinește 6 ani după data de 01.012021 inclusiv, aceasta depune la registratura 

ISMB sau va transmite online sau prin poștă cererea de aprobare a înscrierii în 

învățământul primar (Anexa nr. 6) împreună cu dovada evaluării dezvoltării 

copilului eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pe care o frecventează în 

acest an școlar sau de CMBRAE, pentru copiii care nu frecventează grădinița sau 

care s-au întors din străinătate, după caz. 

 

8.4.74. Cererile de înscriere a copiilor aflați în situații excepţionale şi cererile de 

amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi analizate şi soluţionate de 

Comisia municipiului Bucureşti de înscriere în învățământul primar. Răspunsul 

comisiei municipale privind aprobarea sau respingerea solicitării (Anexa nr. 7) va 

fi transmis prin email sau prin poștă. 


