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Ministerul Educaţiei - Ordin nr. 3445/2022 din 17 martie 2022 

 
Ordinul nr. 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a 

copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în 
învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023   

 
În vigoare de la 23 martie 2022 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 23 martie 2022 

 
    Având în vedere:   
   - prevederile art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
   - prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare;   
   - Referatul de aprobare nr. 401 din 4.03.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea 
Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în 
învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023,   
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, 
prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-
2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul 
resurselor umane şi reţea şcolară, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 
Direcţia generală informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, 
centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

 

p. Ministrul educaţiei, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 17 martie 2022.   
    Nr. 3.445.   
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1    
 

METODOLOGIE 
de înscriere a copiilor în învăţământul primar   

 




