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METODOLOGIE DE iNSCRIERE A COPIILOR

iN iNvAlAuANrurpRrMAR
pentru anul qcolat 2021-2022
Cap. I Dispozitii generale

Art.l.

(L) inscrierea copiilor in invilimAntul primar pentru anul gcolar 2021.-2022 se face in
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Inspectoratele gcolare solulioneazd orice situalie legati de inscrierea in invildm6ntul
primar in interesul superior al elevului gi in limitele legii.

Art. 2 in sensul prezentei metodoiogii, urmitorii termeni se definesc astfel:
a) prin domiciliu se inlelege inclusiv reqedinfa.
b) prin pirinli se inlelege inclusiv tutorele legal instituit sau reprezentantul legal.
c) gcoala de circumscripfie reprezintd unitatea de qcolard aflati in proximitatea
domiciliului elevului;
d) circumscripfia qcolari reprezintd totalitatea strizilor arondate unitdfii de invdldmAnt
respective de citre inspectoratul qcolar.
Art.3. (1) Inspectoratele scolare pot decide reconfigurarea circumscripfiilor gcolare pAnd la data
inceperii inscrierilor, astfel incAt si asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in
clasa pregititoare, in situafia in care capacitatea unei uniteti de invildmant nu permite
cuprinderea in clasa pregdtitoare a tuturor copiilor din circumscrip{ia Ecoiari stabilitl in anul
qcolar anterior, Precum qi in alte situafii justificate, cum ar fi eliminarea segregirii gcolare,
rezultati din segregarea pe criteriul mediului de rezidenfi.
(2) InsPectoratele gcolare pot decide extinderea activitetii didactice in situalia uniti{ilor de
invildmAnt care au un numir mare de solicitiri de inscriere in clasa pregititoare, in alte unitAti
de invS{imAnt care au spafii disponibile.
(3) Pentru informarea pirinfilor Ei a publicului interesat circumscripf iile gcolare, planul de
gcolarizare, respectiv numirui de clase pregititoare alocate sunt afisate la fiecare unitate de
invifimAnt, inclusiv pe site-ul acesteia, daci existi, gi pe site-ul inspectoratului Ecolar, conform
Calendarului inscrierii in invitimAntul primar pentru anul gc olar 2027-2022, previzut in anexa
nr. 2 la ordin .
(4) in localitilile in care fr.rncfioneazi unitSli de invdlimAnt teologic/confesional, de arte gi
sportiv, Precum gi uniti(i de invifimAnt cu profil pedagogic care gcolarizeazi nivelul de
invitimAnt primar, inspectoratele gcolare decid daci acestor unitel I se alocd sau nu
circumscriplie Ecolari.
(5) in cazul in care unitdfilor de invifimAnt menfionate Ia alin. (4) li se aloci circumscriptie
gcolari, procedura de inscriere in clasa pregdtitoare este cea previzutd la cap. V, VI gi VII.
(6) in cazul in care unitifilor de invi{imAnt men{ionate la alin. (4) nu li se al,oci circumscriplie
gcolarx, procedura de inscriere in clasa pregititoare este cea prevdzuti la cap. XI pentru
unitdfile de invifimAnt particular.

ANEXA nr. I la ordinul ME

nr.

/
pdvind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invil6mdntul
pdmar pentu anul Scolar 2021-2022 $ a Calendarului inscrierii in inyetarnantul primar pentru anul yolar 2021-2022

(7) Inspectoratele gcolare gi unitdfile de invilimant au obligatia de a asigura permanent
informarea qi consilierea pdrinlilor referitor la prevederile legii Ei ale prezentei metodologii in
ceea ce privegte inscrierea copiilor in invi(imAntul primar. Directorul unitilii de invSldmAnt
desemneazi o persoand, care rispunde la solicitirile pirinfilor.
(8) Inspectoratele gcolare gi unitifile de invifdmant, cu sprijinul organizafiilor
nonguvernamentale gi administraJiei locale, desfdgoari campanii de mediatizare a procesului
de inscriere in invi[imAntul primar a copiilor care provin din medii defavorizate, ai c6ror
pirinli au un acces redus la informafii, aflali in dificultate.

Art.4

(1) Num5rul de locuri care se acordi, prin cifra de gcolarizare, pentru clasa pregdtitoare,
in invdfdmAntul de stat, este cel pu{in egal cu numirul copiilor care au implinit vArsta pentru
a incepe invifdmAntul primar, asigurAnd fiecirui copil un loc.

(2) Numirul de clase pregititoare cuprins in planul de gcolarizare alocat de inspectoratul
gcolar fiecdrei uniti[i de invetemant se stabileste la propunerea conducerii unit5filor de
invi!5mAnt, in func{ie de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinatE de numdrul sililor
de clasi in care poate fi orgarizat, in mod corespunzitor, procesul de invdlimant la clasa
pregititoare, dar gi la celelalte clase ale qcolii, qi de obligativitatea cuprinderii in unitatea de
invSlimAnt a tuturor copiilor din circumscriplia EcolarS.
(3) La alocarea numirului de clase pregdtitoare se line cont de numirul copiilor care au
implinit vArsta pentru a incepe invilimAntul primar, de arondarea strizilor la uniti{ile de
invifdmAnt, Precurn gi de efectivul maxim de elevi Ia clasX prevAzut la art. 63 alin. (1) [t. c) din
Legea educafiei nafionale nr. U2011,, cu modificirile Ei completdrile ulterioare.
Cap.

II Condifii

Art.5

de inscriere in

invifimintul primar

Pirinfii ai cdror copii implinesc varsta de 6 ani pini la data de 31 august 2021,
inclusiv, au obliga{ia de a inscrie copiii in invilimAntul primar in clasa pregititoare, in
(1)

conformitate cu prevederile legii Ei ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de inscriere in invd$imAntul primar nu este condi(ionat de frecventarea grupei
mari a invdfimAntului pregcolar.

Plrintii ai ciror copii implinesc vArsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie
2021, inclusiv, pot si igi inscrie copiii in invifdmAntul primar, tr clasa pregdtitoare, dacd nivelul
Art.

5 (1)

lor de dezvoltare este corespunzetor.
(2) in situafia copiilor menfiona[i la alin. (1) care au frecventat gridinifa, inscrierea in clasa
pregititoare se face la solicitarea scrise a pirinfilor, in baza recomandirii eliberate de unitatea
de invilimAnt cu nivel pregcolar. Solicitarea de eiiberare a recomanddrii previzute la Anexa
nr. 1la prezenta Metodologie poate fi depusi direct la unitatea cle invdfdmAnt sau transmisi

prin posti/miiloace clectronicc. La solicitarea pdrintelui, unitatea de invi[dmAnt cu nivel
pregcolar poate transmite recomandarea si prin pogti cu confirmare de primire sau prin
mijloace electronice.
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(3) P5rinlii, ai ceror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie
2021, inclusiv care nu oPteaz5 pentru inscrierea copiilor in clasa pregetitoare in anul gcolar
2027-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzitor pentru
Parcurgerea cu succes a clasei pregititoare vor fi consiliali in vederea inscrierii copiilor la
gridini!5, in grupa mare.

Art.7. - (1) Evaluarea dezvoltdrii copiilor, menfionati la art. 6 alin. (1), se efectueazl de cltre
centrele judelene de resurse gi asisten!5 educationali/Centrul Municipiului Bucuregti de
Resurse Ei Asistenld Educationali (]IRAEI1MBRAE) doar in situafia copiilor care nu au
frecventat grddinila sau care s-au intors din striinitate, in perioada previzutd de Calendarul
inscrierii tn ina dmintul primar.
(2) Comisia judefeand/a municipiului Bucureqti de inscriere a copiilor in invifimAntul primar,
denumiti in continuare Comisia jude{eand I a municipiului Bucuregti, poate decide organizarea
activiti(ii de evaluare a dezvoltirii copiilor in localii accesibile, pentru a evita deplasarea pe
distanfe lungi a copiilor qi a pirinlilor acestora.
(3) Pirinfii copiilor mentionati la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin pogtd, la
CIRAE/CMBRAE, cererea-tip in care se solicitd evaluarea copilului in vederea stabilirii
nivelului de dezvoltare a acestuia, previzutd in Anexa nr. 2La prezenta Metodologie.

(4) Perioada de desf5gurare a activiti(ii de evaluare a dezvoltirii copiilor, efectuatd de
CJRAE/CMBRAE, precum gi adresele acestor institutii la care se desfiqoari evaluarea sgnt
afigate la avizierul gi pe site-r:l unitdlilor de invdfimAnt, CIRAE/CMBRAE gi al inspectoratului
Ecolar. Activitatea va fi realizatd in intervalul orar 10,00-18,00, in baza unei programdri
telefonice, astfel incAt programul de desfiqurare se poate fi adaptat pentru asigurarea tuturor
misurilor de siguranfd qi sinitate a copiilor gi pirinfilor.
(5) Rezr:ltatul

evaluirii dezvoltdrii copilului

este comunicat in scris, prin e-mail sau prin poEt;,

cu confirmare de primire, dupd caz, sau este inmAnat direct

pirintelui/ tutorelui legal instituit/
reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaludrii nu poate fi contestat Ei
are caracter confidenlial.

(6) Unitelile de invdfdmAnt care Ecolarizeazi Ia nivel preqcolar qi CJRAE/CMBRAE transmit
Comisiei judefene/a municipiului Bucuregti listele nominale ale copiilor cdrora li s-au eliberat

recomandiri, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor gi rezultatele evaludrii, dupd caz.

Art.

8 in clasa pregititoare din invSlSmAntul special si invifimAntul special integrat cu clasa/
grupa sunt inscriEi copii cu cerin(e educafionale speciale care implinesc vArsta de 8 ani pAni la
data inceperii anului qcolar. La solicitarea scrisi a pirinfilor pot fi inscrigi in clasa pregetitoare
gi coPii cu cerinle educafionale speciale cu vArste cuprinse intre 6 gi 8 ani la data inceperii
anului Ecolar.
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Cap.

III

Alegerea

unititii

de

invifimint

la care va

fi inscris copilul

Art. 9. - (1) Toli copiii ai ciror pXrinti soliciti inscrierea in clasa pregititoare Ia qcoala de
circumscdptie sunt irunatriculali la unitatea de invi!5mAnt solicitat5.
(2) Pe locurile libere, se inscriu qi, ulteriot se inmatriculeaze copiii care provin din alte
circumscripfii gcolare, inclusiv din alte localiteti in conformitate cu solicitXrile pdrinlilor gi cu
prevederile prezentei metodologii.
(3) in sensul Prezentei metodologii, numirul locurilor libere la clasa pregititoare este stabilit
ca diferenfd intre numirul de locuri alocate pentru clasa pregdtitoare Ei numirul de copii din
circumscriplie care trebuie inscrigi la acel nivel de clasi.

Art.10. - (1) in situafia in care intr-o unitate de invdfimAnt numdrul cererilor de inscriere
primite de 1a pdrinli al ciror domiciliu se afle in afara circumscriptiei Ecolare este mai mare
decAt numirul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), se aplicd criterii de departajare
generale qi specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplici in situalia prevdzutd la alin. (1) sunt
urmltoarele:
a) existenla unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existenfa unui document care dovedeqte ce este orfan de ambii pirinfi. Situalia copilu-lui
care provine de la o casi de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileazi
situaliei copilului orfan de ambii pirinli;
c) existenfa unui document care dovedeqte cd este orfan de un singur pdrinte;
d) efstenfa unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invildmAnt
respectivd.
(3) in cazul in care numirul cererilor de inscriere din afara circumscripliei Ecolare este mai
mare dec6t numirul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescitoare a
numdrului de criterii generale de departajare cumulate de citre fiecare copil: se repartizeazd
la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criteriile mentionate la atin. (2), apoi copiii care
indeplinesc doui dintre criterii gi, in final, copiii care indeplinesc doar rmul dintre criteriile
menfionate la alin. (2).
(4) in caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care indeplinesc acelagi numir de c terii
generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea mentionati la atin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invifdmAnt qi se aplici
in situafia previzutX la alin. (1), dupi aplicarea criteriilor generale menlionate Ia alin. (2).
Pentru criteriile specifice stabilite, r.mitatea de invdldmAnt indicd documentele doveditoare pe
care pirintele trebuie si 1e depuni in momentul completdrii/validirii cererii-tip de inscriere.
(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de invilimAnt trebuie sd tini cont de
faptul ci toli copiii au drepturi egale de acces la educa{ie, indiferent de conditia sociale Ei
materiali, de sex, rasd, nationalitate, confesiune qi nu pot include existenfa unor liste de
preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii, sau orice alte proceduri care nu
respectd spiritul Ei litera prezentei metodologii.
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(7) In cazul

in care la o unitate de invifimAnt, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil

din altd circumscriptie
aceeagi

Ecolare, fratele siu geamervsora sa geam;na este admis/admisd la
unitate de invdfimAnt, peste numerul de locuri alocat.

Art. 11. - (1) Criteriile specifice de departajare mentionate la art. 11 alin. (5) sunt elaborate in
urma consulterii cadrelor didactice Ei a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ
al Pirintilor/asociatia de pirinfi gi sunt aprobate de Consiliul de administralie al unitSlii de
invifim6nt, dupl verificarea existenlei unor circumstante discriminatorii de cltre consilierul
iuridic al inspectoratului gcolar.
(2) Criteriile sPecifice de departajare se fac publice, Ia data menfionatd in Calendarul inscrierii
in invilimantul primar, pentru anul Ecolar 2021- 2022, pnn afigare la sediul unitifii de
invilXmAnt. Dupi aceastX dati, modificarea ori addugarea altor criterii specifice de departajare
este interzisi.
Cap. IV Informarea publicului privind procedura de inscriere

Art, 12. - (1) Comisia judefeani/a municipiului BucureEti asigure:
a) instituirea gi funcfionarea unei linii telverde, care va funcfiona pind la data de 4 tnie 2021.,
la care pirinfii/ tutorii legal instituifi/reprezentanfii legali Ei alte persoane interesate pot obtine,
gratuit, informalii referitoare la inscrierea copiilor in invi!imAntul primar.
b) afiqarea tuturor informafiilor referitoare la inscrierea in invilimAntul primar, inclusiv
circumscripfiile gcolare Ei planul de Ecolarizare, la fiecare unitate de invdtimAnt din jude!,
precum gi pe site-ul inspectoratului gcolar.
(2) Inspectoratele gcolare posteazi pe site-ul institufiei, pe prima pagine, la rubrica
,,inscierea in inodldmintul pimar 2021", urmitoarele date:
a) informalii cu privire la circumscriptiile Ecolare pentru fiecare unitate de invifimAnt:
denumirea qi adresa unitifii de invifimAn! strizile/adresele arondate unitdfii de invifimAnt,
numirul de clase pregititoare alocate, adresa site-ului unititii de invitdmAnt (pentru
unitilile care au site), in format standard;
b) informafii cu privire la linia telverde, instituitd la nivelul inspectoratului gcolar: numirul
de telefon telverde, data de la care acesta este functional, programul de funcfionare, alte
informatii utile;
c) Metodologia de inscriere a copiilor in invi!SmAntul primar pentru anul gcolar 2027-2022 qi
calendarul inscrierii;
d) modalitatea de stabilire a numirului de locuri libere ;
e) criteriile de departajare generale qi specifice care sunt utilizate in cazul in care numdrul de
opfiuni pentru respectiva unitate de invilimAnt este mai mare decAt numirul de locuri libere.

(3) Comisia judefeani/a municipiului Bucureqti coordoneazi organizarea gedinlelor de
informare Ei consiliere a pdrinlilor copiilor inscriEi Ia grddini{I gi care incep invifdmAntul
primar in anul gcolar 202L-2022 gi iau toate misurile pentru comunicarea, citre mijloacele de
comunicare in masi, a informafiilor legate de inscrierea in invi]5mAntu1 primar, inclusiv
posibilitatea de ilformare la linia telverde Ei numirul acestuia.
5
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(4) Toate unitdlile de invdfimAnt in care se va desf5qura activitatea clasei pregititoare in anul
Ecolat 2021'-2022 au obligalia de a oferi informa{ii referitoare la procedura de inscriere a

copiilor in invilimAntul primar qi de a organiza acliuni de promovare a ofertei qcolii pe site
sau prin afiEare la avizierul gcolii.
(5) Fiecare unitate de invdlimant incarc6 pe site-ul propriu, pe lAngi denumirea Ei adresa
unitilii de invilimAnt, strizile/adresele arondate unitdlii de invetemant, numirul de clase
pregititoare alocate, modalitatea de stabilire a numerului de locuri libere, criteriile de
departajare generale gi specifice care sunt utilizate in cazul in care numirul de opfiuni pentru
respectiva unitate de invXfimAnt este mai mare decAt numiru] de locuri libere, precum Ei alte
informalii care si permitd pirinfilor si cunoascl activitatea specifice clasei pregititoare din
cadrul unitifii, curn ar fi: posibilitatea organizirii procesului de invdfimAnt in cadru-l unei
gridinife aflate in structura Ecolii sau in consorliu cu gcoala, posibilitatea organizirii
programului ,,$coala dupi qcoal5", fotografii ale spafiului in care se desfisoari activitatea la
clasa pregititoare. Pentru asigurarea protecfiei datelor personale, in fotografiile care sunt
postate pe site nu trebuie si apari persoane.
(6) in situafia in care unitilile de invdtdmAnt nu au site propriu, informaliile menfionate la
alin. (5) vor fi incircate pe site-ul inspectoratului gcolar.
Cap. V Procedura de inscriere in

invifimintul primar

Art.13. (1) inscrierea in invd;imAntul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de inscriere
insofitd de documente jr.stificative.
(2) Cerereatip de inscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poEti sau se

poate depune la secretariatul unitifii de invifXmAnt la care pirintele doreqte inscrierea
copilului, in perioada previzutX de Calendarul inscrierii in invifdm6ntul primar.
(3) in situafia completirii online a cererii de inscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin
pogt5, pirintele va transmite unitilii de invitimAnt declaraliatip pe proprie rXspundere,

prevlzuti in Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informafiilor
completate in cerere, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregititoare, in situalia
menlionati la art.

6

alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie gi se face la unitatea de

irvitimint

la care

pdrintele soliciti inscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice qi constd in compararea

datelor introduse in aplicafia informaticd cu documentele transmise de citre pirinte.
Prezentarea de inscrisuri false se pedepsegte conform legii gi atrage pierderea locului oblinut
prin fraudd.
(5) in situalia depunerii cererii-tip de inscriere qi a documentelor justificative direct la unitatea
de invifimAnt, verificarea si validarea datelor introduse se fac in prezenla pdrintelui gi a cel
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Putin unui membru din comisia de inscriere, conform programArii realizate de citre unitatea
de invd{dmAnt.

(6) in perioada Prevezuta de Calendarul inscrierii in invdgimAntul primar, conducerile
unitifilor de invd!5mAnt asigure prezenta unui numer suficient de persoane din comisia de
inscriere Ei stabilesc programul de lucru al comisiei in schimburi, atAt in program de diminea!i,
cAt gi de dupi amiazi, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00 - 1200 (vineri),
Pentru a sprijini participarea p5rinlilor la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de
inscriere.
(7) Conducerile r.rnitifilor de

invifimAnt gi inspectoratele gcolare se asiguri ci programul de
cererilor-tip de inscriere in invifxmAntul primar este adaptat

completare/validare a
solicitArilor pirinfilor permite procesarea tuturor solicitdrilor gi asiguri fluenta procedurilor,

evitAnd aglomerafia.
(8) in vederea asiguririi fluenlei procedurilor gi a evitirii aglomeratiei, unitdlile de invifimAnt
asiguri inclusiv posibilitatea de programare telefonici a pirinfilor pentru completarea gi/sau
validarea cererilor-tip de inscriere. Numdrul de telefon la care pirinlii pot apela este afiiat la
avizierul unitdlii de invifimAnt, pe site-ul acesteia, daci existi, gi pe site-ul inspectoratului
gcolar.

Unitifile de invltimAnt informeazi pirinfii ci ordinea in care se programeazi telefonic
pentru completarea gi/sau validarea cererilor-tip de inscriere sau in care se prezintd pentru
completarea gi/sau validarea cererilor-tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de
preinscriere Ei/sau acordarea unei prioritifi la inscriere. Informalia este afigate la secretariatul
unitdlii de invildmAnt, la avizierul acesteia gi pe site-ul gcolii, daci acesta existd, Ei este
comunicati direct pirinlilor la momentul programlrii telefonice sau a1 prezentirii pentru
(9)

completarea/validarea cererii-tip de inscriere.

ArL1 . (1) in situa{ia i:r care cererea-tip de inscriere se completeazd la sediul unitilii de
invdlimAnt la care se doregte irrmatricularea copilului, completarea datelor in aplicalia
informatici se face in prezenta pirintelui, de citre un membru al comisiei de inscriere din
gcoali. in acest caz, imediat dupi completarea cererii-tip de inscriere, se realizeazd validarea
acesteia. Comisia de inscriere din fiecare unitate de invi!5mAnt asigurd imprimarea unui
numir de cered-tip de irscriere, care se fie completate de mAni de citre pdrinfi., in situalia in
care completarea cererilor-tip de inscriere nu se poate face direct in aplicafia informaticd, din
motive obiective, cum ar fi i:rtreruperea alimentirii cu energie electrici, imposibilitatea
temporari a conectirii la internet Ei altele asemenea. in aceste cazuri, comisia informeazi
persoanele care se prezintd pentru inscriere despre situatia apdruti qi le soliciti acestora se
completeze manual cererea-tip de inscriere si si o semneze. Pdrinfii sunt informafi ci, dupi
remedierea situaliei speciale, vor fi invitali din nou la unitatea de invetemant pentru a verifica
datele introduse in aplicalia informatici, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea
exemplarului de cerere-tip tipirit din calculator.
(2) Pirintele depune, in momentul completdrii cererii - tip de inscriere la unitatea de
invdl5mAnt, sau, dupi caz, ftr momentul validdrii acesteia, o copie a actului de identitate
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ProPdu gi o coPie a certificatului de naEtere al copilului, certificate conform cu originalul de
catre secretariatul uniti{ii de invdlimAnt , pebaza documentelor originale.
(3) in cazul in care cererea-tip de inscriere este completatd pentru un copil care implineste
vArsta de 6 ani in perioada I septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, aleturi de documentele
mentionate la alin. (2) pirintele transmite Ei o copie a recomanddrii de inscriere in clasa
preBAtitoare.

(4) P5dnlii divorfa{i depun la inscriere dovada modului in care se exercite autoritatea
pirinteascd gi la care dintre ei a fost stabiliti locuinla minorului.
(5) in cazr.rl in care solicitd inscrierea la altd trnitate de invi(imAnt decAt Ecoala de
circumscripfie, pe lAngi documentele menlionate la alin. (2) qi, dupl caz, la alin. (3), perinlii
depun/transmit pe e-mail sau prin poEti gi documente in copie simpli care dovedesc
indeplinirea criteriilor de departajare, stabilite in conformitate cu art. 10.

in

caztrl in care solicitd inscrierea la altX unitate de invilimAnt decAt Ecoala de
circumscriplie, pdrintele menfioneazi, prin bifarea acestei op(iuni in cererea-tip de inscriere,
daci este de acord cu inscrierea copilului la Ecoala de circumscripfie, in situafia in care acesta
nu este admis la gcoala solicitatd, din lips5 de locuri libere.

(6)

Art.15. - (1) Irupectoratele gcolare gi unitdlile de invi!5mAnt informeazi pirinfii prin afisare la
avizier qi postare pe site-urile institufiilor, dupd, caz, cu privire la faptul cd aplicalia informatici

nu permite inscrierea la mai multe

unitifi

de invdlimAnt.

(2) in cazul in care aplicafia informatici semnaleazi ce pentru copilul respectiv a mai fost
depusd o cerere de inscriere la altd unitate de invdfimAnt, inscris5 in baza de date, intrucAt a
fost validati, dosarul de inscriere nu este acceptat qi rimAne valabili opliunea deja asumati
pentru altd unitate de invdfdmAnt.

(3) Pentru validarea cererii-tip de inscriere, in situalia in care pirintele depune direct
documentele la unitatea de invi(dmAnt r:n membru al comisiei de inscriere din unitatea de
invdfimAnt tipdregte figa completatd in aplicalia informaticd, in prezen(a plrintelui.

tipirite din aplicafia informaticd poate fi realizati prin semn;tur5 la sediul
unitdlii de invilimAnt sau prin mijloace electronice, dupi caz.
(4) Validarea figei

in situalia in care comisia de inscriere din trnitatea de invdfimAnt identifici erori sau
neclaritifi in completarea cererii-tip sau in documentele depuse/transmise, pdrinlii/ tutorii
legal instituifi/ rePrezentantii legali vor fi contactafi de citre comisia de inscriere in
(5)

invdfdmAntul primar din unitatea de invSlimAnt in vederea remedierii acestora, iar procesul
de validare se reia in conformitate cu prevederile alineatelor (3) gi ( ) cu incadrarea in
termenele prevdzute de Calendarul inscrierii in inadldmintul primar, preadzut in anexa nr. 2 la
ordin.
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Art'

16. - (1) Dupe incheierea perioadei de completare Ei validare a cererilor-tip de inscriere,
cuprinderea copiilor in clasa pregetitoare se face in cloui etape succesive, dupi cum urrneaza:

a) Prima etaPe, in care rePartizarea copiilor se face pe baza informatiilor din cere le-tip
de inscriere gi din documentele depuse/transmise de pirinli, folosind aplicafia
informaticd gi pe baza deciziilor consiliilor de administralie ale unitililor de invlf imAnt,
luate in urma apliclrii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii
qcolare.

b)

a doua etape, in care este asigurate inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au
participat la prima etapi sau nu au fost distribuifi, din diferite motive.
(2) in situalii excePtionale, consiliile de administralie ale inspectoratelor qcolare pot ajusta
planul de qcolarizare pentru a asigura accesul la educafie al tuturor copiilor care trebuie si fie
cupringi in clasa pregXtitoare in anul qcolar 2021,-2022.
(3) Inspectoratele qcolare informeazi direcfiile de specialitate din Ministerul Educaliei (ME)
despre aceste situatii si despre deciziile luate pentru solutionarea lor.

Cap.

VI

Prima etapi de inscriere in

invifimintul primar

Att, 17. - (1) in prima etapd, procesarea cererilor-tip de inscriere se desfiEoari la Comisia
nafionali de inscriere a coPiilor in inv6limAntul primar, denumitd in continuare Comisia
nafionald, cu ajutorul aplicafiei informatice Ei la nivelul unitlfilor de invilimAnt , pe baza
informaliilor din cererile-tip de inscriere gi din documentele depuse/ transmise de pdrinfi/
tutori legal instituifi/ reprezentanfi legali.
(2) Procesarea cererilor-tip de inscriere se face in ordine, respectAnd urmdtoarele prioritdfi:
a) in prima fazd sunt admiEi la gcoala de circumscriplie copiii ai ceror perinti au solicitat acest
lucru in cererea-tip de inscriere. Repartizarea acestora conform solicitirii din cererea-tip de
inscriere se realizeazi cu ajutorul aplica(iei informatice;
b) in a doua fazl se proceseazi cererile pirintilor care solicitd inscrierea la o alti unitate de

invilimAnt decAt gcoala de circumscripfie, pe locurile rimase libere. Admiterea sau
respingerea cererilor acestora se realizeazd la nivelul comisiei de inscriere din unitifile de
invifdmAnt, prin aplicarea criteriilor generale Ei specifice de departajare, iar listele finale sunt
validate de citre Consiliul de administrafie al unititii de invi{dmAnt;
c) in a treia fazd sunt admiEi la gcoala de circumscrip[ie copiii ai ciror pdrin{i au solicitat
inscrierea la o alte unitate de invilimAnt decAt gcoala de circumscripfie, dar nu au fost
inmatriculafi, din lipsi de locuri. Repartizarea acestora se realizeazi cu ajutorul aplicatiei
informatice, daci in cererea-tip de inscriere a fost bifatd optiunea de inscriere la qcoala de
circumscriptie, in cazul neadmiterii la gcoala solicitati.

Art. 18. - (1) in prima faz6, ctt ajutorul aplica{iei informatice, toli copiii ai c6ror pdrinli au
solicitat inscrierea la gcoala de circumscripfie sunt inmatriculafi conform opfir.rnii.
(2) Dupi incheierea primei faze, Comisia nalionali comunici comisiilor de inscriere din
unitilile de invifimAnt locurile rdmase libere, stabilite in conformitate cu prevede le art. 9
alin. (3).
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Art. 19' - (1) ln a doua fazd

d.e inscriere, in conformitate cu Calendarul inscrierii in
invetimantul Primar gi cu Programul afiqat, la fiecare unitate de invif5mAnt la care au rdmas
locuri libere, comisia de inscriere din unitatea de invSldmdnt analizeazd. cererile-tip de
inscriere gi documentele depuse/transmise de plrinlii copiilor care au domiciliul in afara

circumscriptiei gcolare.
(2) in cazul in care numlrul solicitlrilor este mai mic sau egal cu numirul locurilor libere,
comisia de inscriere valideazX inscrierea copiilor respectivi in unitatea de invifimAnt, firi
nicio restriclie.
(3) in cazul in care numdrul solicitirilor este mai mare decAt numirul locurilor libere, comisia
de inscriere din unitatea de invilXmAnt aplicd criteriile de departajare generale gi apoi, daci
este necesar, pe cele specifice, in vederea stabilirii candidafilor care vor fi admiEi.

Art. 20. - (1) PAni la data precizati in calendarul inscrierii, Comisia de inscriere in invdtdmAntul
primar din fiecare unitate de invifdmAnt la care au rimas locuri libere dupd prima fazi
proceseazi cererile pirinfilor copiilor provenili din alte circumscriplii Ecolare gi stabileqte lista
copiilor care sunt inmatriculafi la unitatea de invifirn6nt, in clasa pregititoare. Decizia se ia in
funclie de numdrul de locuri libere, de numerul de cereri qi pe baza criteriilor de departajare.
(2) in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. U20'11,, cu modificdrile si
completirile ulterioare, la solicitarea unitlfilor de invilimAnt, consiliile de administrafie ale
inspectoratelor gcolare pot aproba, in situalii excepfionale, depdqirea efectivelor maxime
stabilite de lege pentru clasele pregititoare la care numirul solicitirilor de inscriere ale
pirintilor proveni{i din alte circumscrip}ii gcolare este mare.
(3) Aplicarea criteriilor Ei stabilirea listei copiilor declarafi admigi in unitatea de inv5limAnt
respectiva, a Lstei cererilor respinse, din lipsi de locuri, se fac ir plenul comisiei si se
consemneazi intr-un proces-verbal, care rimAne la dosarul comisiei.
(4) Rezultatele analizei qi decizia Comisiei de inscriere din unitatea de inv5ldmAnt sunt
transmise Comisiei judefene/a municipiului BucureEti gi Comisiei nationale, pAni la data
prevdzuti de calendar.

Art.21. - (1) in a treia tazd a primei etape de inscriere, cu aiutorul aplicaliei informatice, se
proceseazd cererile pirinfilor care inilial au solicitat inscrierea la alti unitate de invildmint
decAt la qcoala de circumscripfie, dar nu au fost admisi, din lipsi de locuri gi au optat, in
cererea-tip de inscriere, pentru intoarcerea la Ecoala de circumscripfie.
(2) AvAnd in vedere ci locurile copiilor menfiona{i la alin. (1) au fost rezervate la qcoala de
circumscriplie pAni la aceasti fazi, tofi copiii din circumscriplia gcolari ai cdror pirinli au
optat h cererea-tip de inscriere pentru intoarcerea la gcoala de circumscrip{ie, in cazul in care
nu au fost admiqi la gcoala solicitate initial, sunt inmatriculali la qcoala de circumscripfie.

Art.22. - (1) La incheierea primei etape de inscriere, aplicafia informatici stabilegte numirul
de locuri disponibile de la fiecare unitate de irvi(imAnt.
(2) La incheierea primei etape de inscriere, se consideri locuri disponibile, pe lAngi locurile
rimase neocupate dupi a dota fazd- de repartizare, gi locurile copiilor din circumscriplia
l0
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Ecolare resPectivd, care au fost irunatriculati la o alti Scoale, in faza a doua de inscriere, sau
care nu s-au inscris in nicio unitate de invdldmAnt in aceaste etapx.

Art. 23' - (1) Lista candidatilor inmatriculati dupi pr:ima etape se afigeazd Ia fiecare unitate de
invilimAnt gi pe site-ul inspectoratului scolar, conform Calendarului inscrierii ininvitimAntul
primar. Lista confine numele gi prenumele candidatilor inmatriculati.
(2) Locurile disponibile de la toate unitdlile de invdflmAnt din jude!/mr:nicipiul BucureEti,
stabilite in conformitate cu prevederile art.22 alin. (2), sunt afiqate la fiecare unitate de
invitXmAnt care gcolarizeazi clasa pregdtitoare qi pe site-ul inspectoratr.rlui gcolar, pentru
informarea pdrin{ilor.
(3) Comisia judeleani/a municipiului Bucuregti afigeazd situalia completirii locurilor la fiecare
unitate de i-nvdlimAnt, numdrul de locuri disponibite in sensul art. 22 Ei numdrul copiilor
neinscrigi dupi prima etapd.
(4) Informafiile mentionate la alin. (3) se afigeazi pe site-ul inspectoratului Ecolar, precum qi la
fiecare r.rnitate de

invifimAnt.

Cap. VII A doua etapi de inscriere in

invitimintul primar

Arl.24. - (1) Pirinlii ai copiilor care nu au fost cuprinti intr-o unitate de invildmdnt in prima
etapi de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapd completeazi o noui cerere-tip de
inscriere in cea de-a doua etapd, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru unitifile de invilimAnt la care existd
locuri disponibile, afigate conform prevederilor art. 23. Unitilile de invilimAnt care nu mai au
locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de inscriere in invilXmAntul primar in etapa a doua,
iar opliunile online pentru aceste unitili de inv6(6mAnt sunt respinse de aplicafia informatici.
(3) in cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, pirinfii completeazi, in ordinea
descrescitoare a preferinfelor, maximum trei opliuni pentru unitdli de invd!5mAnt la care mai
existd locuri disponibile.
Art' 25. - (1) Perinlii copiilor menfiona{i la art.24 depun/transmit cererea-tip de inscriere in
invifimAntul primar online sau la secretariatul gcolii aflate pe prima pozilie din cele 3 opfiuni
exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de inscriere se face in perioada prevlzutd de Calendarul inscrierii
Pentru etaPa a doua, prin introducerea in aplicatia informatici a datelor furnizate de pirinte.
(3) Validarea cererii-tip de irucriere se face la unitatea de invilimAnt aflate pe prima pozifie
din cele 3 opfir:ni exprimate pentru etapa a doua, in conformitate cu prevederile prezentei
metodologii. Modalitatea de validare este cea previzuti la Art. 15, alineatele (3), (a) 9i (5).

Art.26. - (1) Dupa incheierea perioadei de completare gi validare a cererilor-tip de inscriere
depuse pentru a doua etapi de inscriere, unitifile de invilimAnt analizeazd Ei solu(ioneazi
cererile pirinlilor, aplicAnd o proceduri specifice elaboratd de inspectoratul gcolar Ei aprobatd
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de Consiliul de administralie al inspectoratului Ecolar, pebaza criteriilor generale qi a celor
specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.
(2) Procedura sPecificX menfionati la alin. (1) este comunicati prin afiEare la unitilile de
inva[emant Qi Pe site-ul insPectoratuJui scolar, conform Calendarului inscrierii ininvilimAntul

Primar .
(3) Comisia judefeand/a municipiului BucureEti are obligalia de a informa ME cu privire la
procedura mentionate h ahn. (1).

Arl. 27. - La incheierea operatiilor menfionate la Art. 26, conform Calendarului inscrierii in
invd(imAntul primar, se afigeazi lista cuprinzAnd numele Ei prenumele candidalilor
inmatriculafi la fiecare unitate de invi(imAnt.
Art. 28. - (1) in situalia in care mai existd copii care nu au fost incd inscrigi la nicio unitate de
invS{dmAnt, inspectoratul gcolar centralizeazi gi solufioneazd cererile plrinfilor acestor copii.
(2) Comisia judefeani/a municipiului Bucureqti asiguri cuprinderea in clasa pregdtitoare a
copiilor care nu au fost incd inscriEi la nicio unitate de invitimAnt, in conformitate cu
prevederile prezentei metodologii, in funclie de opliunile pirinfilor, de numdrul de locuri
disponibile gi de criteriile de departajare anunlate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situaliilor menlionate la alin. (1), Comisia judefeani/a municipiului
BucureEti ulilizeazd locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face in ordinea stabilitd, prin aplicarea criteriilor de
departajare generale qi specifice, previzute in prezenta metodologie.
(5) in situalii exceptionale, formaliunile de elevi pot funcliona peste efectivul maxim, cu cel
mult 3 elevi, dupi caz, peste numirul maxim previzut la art. 63 alin. (1) din Legea m. U2071,
cu modificirile gi completirile ulterioare, cu aprobarea Consiliului de administralie al
inspectoratului gcolar, pe baza unei justificiri din partea consiliului de administralie al r.rnitilii
de invilimAnt care soliciti exceptarea de la prevederile alin. (1).
(6) Comisia jude(eanX/a municipiului Bucureqti asiguri informarea publicului interesat
referitor la procedurile ce trebuie aplicate gi la calendarul depunerii/transmiterii qi solu(ionirii
cererilor de inscriere ale pirinlilor mentionafi la alin. (1).

Att. 29. - Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuregti rezolvd, in a doua etapi de
inscriere, Precum qi ulterior prevederilor Calendarului inscrierii, orice alti situa[ie referitoare
la inscrierea in invSlimAntul primar, av6nd in vedere, cu prioritate, interesul superior al
copilului.

VIII Procedura de inscriere in invifimintul primar in unitifile
minorititilor nationale
Cap.

cu predare in limbile

Art. 30. - inscrierea copiilor in clasa pregititoare, i:r unitifile cu predare in limba unei
minoritd(i nationale, se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii gi cu
calendarul aprobat.
Art.31. - (1) La stabilirea planurilor de Ecolarizare, inspectoratele Ecolare iau toate mdsurile
Pentru a asigura dreptul la educafie in limba matemd al tuturor copiilor, alocAnd unitililor de
t2
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invdf imAnt/sectiilor cu predare in limba respectiva un numAr de clase suficient pentru a
permite cuPrinderea tuturor copiilor care doresc si studieze in limba matemi respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplice pentru asigurarea dreptului copiilor aparfindnd minoritlfilor

nalionale de a studia in limba materne, respectiv dreptul de a studia limba maternd, conform
legii.
(3) Prevederile alin. (1) se ap[ce, in egal5 misuri, pentru asigurarea dreptului copiilor de a
studia in limba romAni, in zonele in care majoritatea unitifilor de invifXmAnt sunt cu predare
in aiti limbd.
(4) Prin exceplie de Ia prevederile art. 10 aiin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor
generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, in cazul in care unititile de invi{imAnt
cu predare in limba unei minoriti{i na{ionale au stabilit printre criteriile specifice de
departajare criteriul de cunoagtere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor
generale de departajare.

Cap. IX Asigurarea dreptului la educa(ie al tuturor copiilor care indeplinesc conditiile
previzute de legislafia in vigoare

Art. 32. - (1) Dupe incheierea celei de-a doua etape, unitifile de invifimAnt analizeazd,
rezultatele cuprinderii copiilor in clasa pregititoare, le compari cu rezu-ltatele
recensimAntului gi informeazi comisiile/comisia judelean5/ a municipiului Bucuregti cu
privire la situafia coPiilor recenzali care nu sunt inci inmatriculali la o unitate de invi{dmAnt.
(2) Daci analiza menfionatl la alin. (1) demonstreazd cE existi copii recenzali neinscrigi in nicio
unitate de invilimAn! inspectoratele gcolare Ei uniti[ile de invSfdmAnt, imprer:ni cu
autoritilile administraliei publice locale qi cu sprijinul organizaliilor nonguvemamentale, fac
demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educafie al copiilor care trebuie si fie
Ecolarizati in and qcolar 202L-2022.

Art. 33. - (1) Copiii care trebuie sd fie gcolarizati in anul

2027-2022, dar care nu au fost
inmatriculali sau nu au participat la etapele anterioare de inscriere, sunt distribui[i de Comisia

judefeani/a municipiului Bucuregti, cu respectarea interesului superior al copilului, a
prevederilor Prezentei metodologii qi finAnd cont de solicitirile pdrinfilor/ tutorilor legal
institui[i/ imputernicifilor legali.
(2) Distribuirea acestora se face la gcoala de circumscriplie sau la altd unitate de invSfimAnt
pentru care opteaze perintele, pe locurile disponibile.
(3) in cazul in care pentru o unitate de invildmAnt existe mai multe cereri decAt locuri libere,
departajarea se face in funclie de criteriile menfionate la art. 10, conform prevederilor prezentei
metodologii.
(4) CIRAE/CMBRAE asigurd, la solicitarea pdrinfilor/ tutorilor legal instituifi/ reprezentantilor
legali, serviciile de evaluare a dezvoltdrii copiilor, inclusiv dupi incheierea perioadei de
evaiuare previzute in Calendarul inscrierii in invdfdm6ntul primar. AvAnd in vedere faptul
cd, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare a copilului, schirnbirile care intervin la
vArsta de 5 - 6 ani sunt continue, gi, ir unele situafii, alerte, la solicitarea scrisl a pirinfilor/
tutorilor legal instituifi / reprezentantilor legali, copiii care nu au primit recomandare pentru
l3
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inscrierea in clasa Pregetitoare pot se se adreseze unitdlii de invildm6nt cu nivel preEcolar sau
CJRAE/CMBRAE, dupi caz, Pentru eliberarea recomandirii pentru insc erea in invA{dmAntul
primar.

Art. 34. - (1) in localit5tile in care majoritatea unitililor de invdlimAnt sunt cu predare in limba
romane gi existi unitdfi de invifimAnt/secfii cu predare in limba r.rnei minoritdli nafionale,
comisiile judefene gi a mr.micipiului Bucuregti iau toate misurile pentru a asigura accesul
oricirui copil din localitate la studiul in limba matemi, prin stabilirea de circumscriplii qcolare
specifice pentru copiii care au ca limbd matemi limba respectivi.
(2) Daci in localitetile mentionate la alin. (1) existi un numir mic de unitifi de invitamant cu
predare in limba unei minoritifi, atunci inspectoratele qcolare respective pot decide si nu aloce
circumscripfii qcolare pentru aceste unitifi de invifdmAnt. in acest caz, pirinfii copiilor care au
ca limbl matemd limba minoritilii respective pot solicita inscrierea la oricare dintre unititile
de invildmAnt cu predare in limba respectivl.
(3) Pentru unitdlile de invdfimAnt cu predare in limba unei minoritifi nalionale din localitetile
menlionate la alin. (2), inscrierea copiilor apar{inAnd minoritilii na{ionale respective se face in
prima etapd de inscriere, aplicand criteriile generale qi criteriile specifice de departajare
elaborate de fiecare unitate de invifdm6nt, conform prevederilor art. 31.
(4) Prevederile alin. (1), (2) qi (3) se aplici in mod similar pentru unitdfile de invifimant cu
predare in limba romAni din localitilile in care majoritatea uniti{ilor de invitimAnt sunt cu
predare intr-o limbd a minoritd(ilor nalionale.
Cap.

X inscrierea in invitimAntul special

Art. 35. - (1) Copiii cu cerinfe educafionale speciale pot fi inscrigi in gcolile de masi, in
conlormitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) in situafiile in cate orientarea Ecolari impune inscrierea in invitimintul special, pdrinlii se
adreseazi qcolii de circumscripfie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informatiile
necesare pentru inscrierea in invifdmAntul special.

Art. 36' - (1) inscrierea copiilor cu cerinle educafionale speciale in invifimAntul special se face
direct la unitatea de invi{5mAnt speciale, cu documentele previzute de prezenta metodologie,
la care se adaugd documentul care atestl orientarea cdtre invdfimintul special.
(2) Comisiile de inscriere din unitilile de invilimAnt special completeazd cererile-tip de
inscriere direct in aplicafia informatic5.
(3) Validarea cererilor-tip de inscriere se realizeazi conform modalitifii previzute la art. 15,
alin. (4) Ei (s).
(4) Toti copiii care au orientarea gcolari pentru invS{SmAntul special vor fi inmatriculali
conform soliciterii.

Cap.

XI inscrierea in invi!imAntul particular
1,1
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Art. 37. - (1) InsPectoratele qcolare solicite unite!ilor de invdtimdnt particular autorizate sau
acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregetitoare.
(2) Pentru a asigura cuPrinderea tuturor copiilor care necesiti inscrierea in invi[imdntul
Primar in anul Scolar 2027-2022 intr-o unitate de invilimAnt, la solicitarea unitililor de

invifdmAnt particular autor2ate sau acreditate, inspectoratele qcolare includ oferta unit5filor
de invilimAnt Particular in aplica[ia informatici utilizati pentru irucrierea copiilor in clasa
pregetitoare Ei o comunici gcolilor din invildmAntul de stat.
(3) Fiecare unitate de invSlimAnt are obligalia de a ofe4 la solicitarea pirinfilor, inclusiv
informalii referitoare la unitifile de invilimAnt particular autorizate sau acreditate care au in
oferta educafional5 clase pregetitoare.
(4) Unitilile de i::rv5fimAnt de stat oferi pirinlilor informafii doar despre acele unitili de
invdfimAnt particular care au transmis informafiile necesare cetre inspectoratele gcolare.

Art.

copiilor in unitdfile de invilimAnt particular care au solicitat includerea
ofertei lor de qcolarizare in aplicalia informatici utilizati pentru inscrierea copiilor in clasa
pregititoare se face prin completarea gi validarea cererii-tip de inscriere Ei respectarea
pro^cedurilor previzute in prezenta metodologie.
(2) Inscrierea copiilor in unitlfile de invilimAnt particular previzute la alin. (1) se face in prima
etapl de inscriere.
(3) ln cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de inviflmAnt
particular solicitati, acesta poate fi inscris la gcoala de circumscripfie, daci pirintele a bifat
opliunea de intoarcere la gcoala de circumscriplie prevdzuti la art. 14 alin. (6) sar! in caz
contrar/ participi la a doua etapi de inscriere.
38. - (1) inscrierea

Art. 39' - (1) in cazul in care pirintele doregte inscrierea la o r:nitate de invifdmAnt particular
care nu a oPtat pentru includerea ofertei sale de gcolarizare in aplicalia informatici, inscrierea
se face de citre pdrinte in conformitate cu procedurile stabilite de trnitatea de invildmAnt.
(2) La incheierea tuturor etaPelor de inscriere, unitEfile de invilimAnt particular mentionate la
alin. (1) au obligafia de a introduce in Sistemul informatic integrat al irvildmAntului din
RomAnia (SIIIR) tofi elevii inmatriculafi.
Cap.

XII inscrierea in unitifile de invilimint care au in oferti clase organizate conform

reglementirilor specifice alternativelor educafionale
Art.

40. - (1) inscrierea

copiilor in clasa pregititoare la unitifile de i:rvifimAnt care au in oferti
clase organizate conform reglementirilor specifice altemativelor educationale, denumite in
continuare unitdli de inodldmknt alternatia, se face de citre pdrinte/ tutore legal instituit /
imputernicit legal in conformitate cu propriile oplituri, cu numirul de locuri acordat claselor

organizate conform principiilor specifice altemativei educalionale gi cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
(2) Unitefle de invifdmAnt alternativ de stat sunt incluse in aplicafia informatici pentru
inscrierea in clasa pregititoare.
t5
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(3) Unitefile de invlfimAnt alternativ pafticular autorizate sau acreditate care doresc se fie
incluse in aPlicafia inJormatici pentru inscrierea in clasa pregetitoare vor transmite
inspectoratelor gcolare toate informaliile necesare pentru a participa la procedurile previzute
de prezenta metodologie.
( ) Unitdlile de invd!5mAnt altemativ de stat, precum gi cele particulare autorizate sau
acreditate care doresc si fie incluse in aplicalia informatici pentru inscrierea in clasa
Pregetitoare stabilesc criteriile specifice de departajare, in conformitate cu prevederile
prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de invifimAnt are obligatia de a oferi, la solicitarea pdrinfilor informafii
referitoare la unitilile de invilimAnt altemativ autorizate sau acreditate din jude(/municipiul
BucureEti care au in ofertd clase pregdtitoare gi care indeplinesc conditiile precizate la alin. (2)
ei (3).

Art. 41.

-

(1)

in

cazul unitdtilor de invilimAnt alternativ de stat care au constituita
circumscripfie scolare, se parcurg etapele de inscriere previzute de prezenta metodologie.
(2) In cazul unit5lilor de invilimAnt alternativ de stat care nu au constituiti circumscriplie
gcolare, pdrinlii se adreseazE pentru inscriere unitdfii de invltdmAnt dorite. inscrierea copiilor
in clasa pregititoare la aceste uniteti de invifimant se face in prima etapi de inscriere.
(3) in cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invitimAnt
altemativ solicitati, acesta este inscris la gcoala de circumscriplie, dacl pirintele a bifat
optiunea de intoarcere la gcoala de circumscriplie previzutd la art. 14 alin. (6) sau, in caz
contrat participd la a doua etapi de inscriere.
Art'42. - inscrierea la unitifile de invifimAnt alternativ particulare se face in conformitate cu
prevederile prezentei metodologii, referitoare la inscrierea in invifemantul particular.
Art.43. - La incheierea tuturor etapelor de inscriere, unitifile de invi[imAnt altemativ a ciror
ofertd nu a fost inclusi i:r aplicalia informaticd au obligalia de a introduce in SIIIR to(i elevii
inmatriculafi, pentru fiecare alternativd educafionali.

Cap.

XIII

Coordonarea procesului de inscriere a copiilor in invitimAntul primar

Art. 44. - (1) Coordonarea, la nivel na{ional, a procesului de inscriere
primar este asigwatd de Comisia nationale.
(2) Comisia nalionalS se compune din:

a)

a

copiilor in invX!5mAntul

preqedinte - secretar de stat;
b) vicepreEedin[i - personal cu functii de conducere din ME;
c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din ME;
d) 4-5 membri - directori Ei inspectori de specialitate din ME.
(3) Componenla nominald a comisiei nalionale se stabileqte prin ordin al ministrului educafiei.

Art. 45. - Atribufiile Comisiei na[ionale sr:nt urmdtoarele:
l6
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a)

coordoneazd procesul de inscriere a copiilor in invSlimAntul primar. urmldnd respectarea
prevederilor prezentei metodologi;
b) stabileqte modelul cererii-tip de inscriere, il transmite comisiilor judefene/a municipiului
Bucureqti gi asiguri aplicafia informatice pentru inscrierea copiilor in invitimAntul primar;
c) instruiegte pregedintii comisiilor judefene/a municipiului Bucuregti;

d) elaboreazi gi transmite inspectoratelor gcolare judelenefinspectoratului $colar al
Municipiului Bucuregti (ISIIISMB) instrucfiuni referitoare Ia inscrierea copiilor in

inv5limAntul primar;
e) asiguri transmiterea informatiilor referitoare Ia inscrierea copiilor in invildmAntul primar,
pentru anul gcolar 2021-2022, cdtre mijloacele de comunicare in masi, pentru a asigura
transparenta gi informarea pirinlilor gi a publicului interesat;
f) controleazi qi indrumi acliunile legate de inscrierea copiilor in invifdmAntuJ primar in
judefele firii, urmdrind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
8) proceseazi cererile - tip de inscriere, cu ajutorul aplicafiei informatice si realizeazd
repartizarea la gcoala de circumscriplie a copiilor ai ciror plrinfi/ tutori legal instituifi/
imputernicili legali au solicitat acest lucru in cererea - tip. Transmite inspectoratelor gcolare
qi unitifilor de invi{imAnt lista candidafilor admi$i gi a numdrului de locuri disponibile,

h)

dupd repartizarea acestor candidafi;
poate numi delegafi ai Comisiei nafionale, care si controleze gi si indrume activitatea
comisiilor judefene/a municipiului Bucuresti gi a comisiilor de inscriere din unitilile de

invifimAnt;

i)
j)

analizeazd desfdgurarea procesului de inscriere a copiilor in invdlimAntul primar la nivel
nafional, Pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judefene/a mr:nicipiului BucureEti de
inscriere, Ei prezinti concluziile acestei analize conducerii ME;

propune ministrului educaliei modificiri ale metodologiei de inscriere a copiilor in
invifimAntul primar.
Art. 46. - (1) Coordonarea la nivel judelean/al municipiului BucureEti a procesului de inscriere
a copiilor in invSlimAntul primar este asiguratd de Comisia judeleand/a municipiului
Bucureqti.
(2) Comisiile judefene/Comisia municipiului Bucuregti organizeazl. comisii de inscriere in

unitdlile de invi[imAnt.

Art. 47.

-

(1) Comisia judeleand/a municipiului BucureEti este numite prin decizie

a

inspectorului gcolar general gi este compusd din:
a) pregedinte - inspectorul scolar general sau un inspector Ecolar general adjunct;
b) secretari - 1 - 3 inspectori gcolari;
c) membri - 1 - 5 inspectori qcolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2) in situalii bine justificate, numirul de secretari gi de membri ii Comisiei iudelene gi ai
Comisiei municipiului Bucuregti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului Ecolar
general. Decizia se comunici Comisiei na{ionale.

(3) Inspectorii gcolari pentru invifimAnt primar gi pentru invdlimAntul pregcolar,
informaticianul inspectoratului gi, dupi caz, inspectorul de limba Ei literatura
matemd/inspectorul pentru minoritifi fac parte din comisia menfionati la alin. (1).
17
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(4) Comisiile judelene Ei Comisia municipiului Bucureqti au urmetoarele atribufii:
a) organizeazi, monitorizeazi qi rispund de modul de desfiqurare a acfiunilor de inscriere a

copiilor in invilimdntul primar, in judeful respectiv/municipiul Bucureqti, in conformitate
cu prevederile legale gi ale prezentei metodologii;
b) rdspund de transmiterea prezentei metodologii gi a tuturor reglementdrilor privitoare Ia
inscrierea copiilor in clasa pregetitoare in unitdlile de invilimAnt care Ecolarizeazi nivelul
de invS!5mAnt pregcolar Ei primar;
c) rdspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a plrinlilor qi a
publicului larg cu privire la acliunile de inscriere a copiilor in invifdmAntul primar;
d) elaboreazS, impreund cu directorii unitifilor de invdlimant, un plan de misuri pentru
pregitirea gi organizarea inscrierii copiilor in invifimAntul primar; acest plan cuprinde, in
mod obligatoriu, planificarea perioadei acliunilor de consiliere gi de orientare a pdrinfilor
copiilor inscrigi la gridinili in grupa mare;
e) contribuie la stabilirea planului de gcolarizare, in func(ie de numirul de copii din
circumscripfie care au implinit vArsta pentru a fi gcolarizali gi de capacitatea de cuprindere
a unitdfilor de invifimAnt, Precun Ei in firnclie de numErul cererilor de inscriere depuse
conform prevederilor prezentei metodologii, gi anunfi unitdlilor de invifimAnt numirul
de locuri acordate pentru clasa pregdtitoare;
f) introduc in aplicafia informatici numlrul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de
invSfimant, conform planului de gcolarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate
de unitdlile de invdlimAnt particular;
g) asiguri crearea unei baze de date la nivelul fiecirei unitifi de invilXmAnt si la nivel
jude{ean, care con{ine datele personale ale copiilor ce urmeazi sd fie cuprinqi in clasa
pregititoare, aqa curn sunt acestea trecute in cererea-tip de inscriere, coordoneazd
completarea bazei de date gi se asigurX ci au fost luate misuri privind securitatea gi
conf iden!ialitatea datelor;
h) avizeazd deciziile emise de directorii fieclrei unitdfi de invifimAnt care are clase
pregdtitoare, cu privire la comisia de inscriere formati din directori, profesori, operatori
PC, secretari, care si asigure buna desfdsurare a operaliunilor legate de crearea bazei de
date pentru repartizarea copiilor in clasa pregdtitoare;
i) instruiesc Persoanele care fac parte din comisiile de inscriere din uniti!ile de invdfdmAnt;
i) analizeazd criteriile specifice de departajare, propuse de corsiliile de administratie din
unitlfile de invifAmAnt;
k) transmit citre fiecare unitate de invdfdmAnt modelul electronic al cererii-tip de inscriere gi
indrumi operafiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din
calculator qi de corectare a eventualelor erori;
l) elaboreazd proiectul procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locu le disponibile,
in a doua etape de inscriere in clasa pregititoare Ei il supune aprobirii Consiliului de
administrafie al ISI/ISMB; comunicd procedura unitililor de invitimAnt gi o afiqeazi pe
site-ul inspectoratului; informeazi comisia na{ionald din cadrul ME cu privire la aceastd
procedurd;
m) elaboreazi Proiectul procedurii privind repartizarea elevilor inscriEi in unitatea de
invdtdmAnt in clasele pregdtitoare aprobate acesteia, cu respectarea criteriilor prevXzute la
18
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ANEXA nr.

art' 51 (4); comunice Procedura unitdfilor de invltdmAnt gi o afiqeazd pe site-ul/avizierul
unitifilor de invdfimAnt Ei pe site-ul inspectoratului qcolar;
n) centralizeazi si solutioneazi cererile pdrinfilor ai cdror copii nu au fost inscrisi la vreo
unitate de invilimAnt, dupd finalizarea celei de-a doua etape de inscriere;
o) asiguri, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea gi functionarea unei linii
telverde, la care pirinfii gi alte persoane interesate pot obtine, gratuit, informatii referitoare
la cuprinderea copiilor in invilimAntul primar;
p) numesc reprezentanti ai Comisiei iudetene/a municipiului Bucuresti care si tini permanent
legitura cu Presa, Pentru a oferi informafii corecte qi actualizate despre inscrierea copiilor
in invi!imAntul primar, inciusiv posibilitatea de inlormare la telverde Ei numirul acestuia;
q) la sfArgitul fiecirei etape de inscriere, coordoneazd afigarea, in fiecare unitate de invilimAnt
Ei pe site-ul ISIISUB, a hstei copiilor inmatriculafi, cuprinzAnd numele gi prenumele
acestora qi a locurilor rimase disponibile;
r) pot numi delegafi ai Comisiei judefene/a municipiului Bucuresti care si controleze gi sd
indrume activitatea comisiilor de inscriere din unitSfile de inviflmAnt;
s) controleazi resPectarea prevederilor prezentei metodologii in toate unitilile de invdlimAnt
din judelMunicipiul Bucuregti qi sanclioneazd, in conformitate cu prevederile legale,
incdlcarea legislaliei in vigoare de citre membrii comisiilor de inscriere;
t) se asiguri cd tofi copiii care trebuie si fie cuprinqi in clasa pregititoare in anul gcolar 2021
- 2022 sunt inscriEi intr-o unitate de invifimAnt in invifimAntul primar gi fac demersurile
legale pentru a asigura participarea la educalie a acestora;
u) elaboreazd gi transmit ME raportul cu privire Ia modul de desfdqurare a procesului de
inscriere a copiilor in invilimAntul primar, in termen de 10 zile de la incheierea ultimei
etape de inscriere, gi propun eventuale modificiri ale prezentei metodologii.
(5) La gedinfele Comisiei judefene/a municipiuJui Bucuregti participX persoana responsabili
cu linia telverde, informAnd comisia referitor la toate aspectele semnalate pe aceastd cale.
Art. 48. - (1) Comisia de inscriere din unitatea de invifdmAnt este alcltuiti din:
a) preEedinte - directorul sau directorul adjunct al unitdfii de invifdmint;
b) secretar - secretarul gef/ secretarul r:nitdfii de invifimAnt sau un cadru didactic, in situafia
in care gcoala nu are un secretar;
c) membri - 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2) Comisia de inscriere din unitatea de invdldmAnt are urmdtoarele atributii:
a) asiguri informarea pirinfilor, referitor la prevederile legale, la procedurile gi Calendarul
inscrierii in invifdmAntul primar, respectiv la prelucrarea datelor cu caracter personal in
conditii de maximd siguranfi;
b) asigurX crearea bazei de date privitoare la candidafii pentru inscrierea in clasa pregltitoare;
in acest scop alocX un numir suficient de calculatoare pentru a asigura fluenla procesului
de inscriere la clasa Pregititoare, precum Ei resursa umani necesarX Ei competentd pentru
operarea pe calculator;
c) verificd documentele depuse la inscriere, in prezenla pirinfilor, completeazi in aplicafia
informaticd gi/sau valideazi cererile-tip de inscriere, cuprinzAnd datele personale gi, dupd
l9

ANEXA nr. I Ia ordinul ME

nr.

/
privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invifim6ntul
primar pentru anul yolar 2021-2022 9i a Calendarului inscrierii in inva,tamantul primar pentru
Scolar 202l-2022

an

d)

e)

c)

h)

i)

i)
k)

caz, informatia necesarX pentru asigurarea departajerii candidafilor proveniti din alte
circumscrip!ii;
risPunde de transcrierea corectd a datelor in cererile-tip de inscriere qi verificd, impreund
cu pdrinlii corectitudinea informatiilor introduse in aplicalia informatici; efectueazi
corectarea greqelilor sesizate;
stabiiegte qi anunld din timp criteriile de departajare specifice unitilii de invilimAnt, care
se aplici in situalia in care existi mai multe cereri de Ia pirin(i din afara circumscriptiei
qcolare decat locuri rimase libere dupi inscrierea copiilor din circumscriplia gcolari;
transmite comisiei jude(ene/a municipiului Bucuregti, spre verificare de citre consilierul
iuridic al ISIISMB, a criteriilor specifice de departajare care se aplicd in cazul in care existi
mai multe solicitiri de inscriere a copiilor din afara circumscripfiei qcolare decAt locuri
libere;
proceseazi, pe baza informafiilor din cererile-tip de inscriere qi din documentele depuse de
pdrinti, cererile de inscriere ale celor care au domiciliul in afara circumscriptiei Ecolare Ei
solicitd irucrierea la respectiva unitate de irvildmAnt pe locurile rimase libere; admit sau
resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale Ei specifice de departajare, Ei
Propune Consiliului de administralie al unitSlii de inv5timAnt lista candidalilor admigi,
spre validare;
asiguri marcarea in aplica{ia informatici a cererilor - tip de inscriere depuse de pdrinlii
copiilor care provin din alti circumscrip(ie gcolarS, admiqi in unitatea de invitimAnt;
asiguri prezenla permanenti, in perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de inscriere
din r:nitatea de invifimAnt, care si ofere informafii si consiliere persoanelor care se
prezinti pentru completarea ori validarea cererilor-tip de inscriere sau pentru a solicita
informalii referitoare la cuprinderea copiilor in invdfimAntul primar;
atigeazd, ir:r termenul stabilit de prezenta metodologie, listele cuprinzand numele si
prenumele copiilor inmatriculafi la clasa pregititoare;
elaboreazi qi transmite inspectorahrlui gcolar raportul cu privire la modul de desfiqurare
a procesului de inscriere a copiilor in invdlimAntul primar, in termen de 5 zile de la
incheierea ultimei etape de inscriere, gi propune eventuale modificrri ale prezentei
metodologii.

Cap.

XIV Dispozilii finale

Art'

49. - Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in clasa pregetitoare se pedepsegte
conform legii Ei atrage pierderea locului obginut prin fraudi.

Art. 50. - Persoanele vinovate de transcrierea eronati a datelor personale ale copiilor sau de
nerespectarea Prevederilor prezentei metodologii vor fi sancfionate disciplinar, administrativ,
civil sau penal, dupi caz.

Art.51. - (1)

Se interzice unitifilor de invdfimAnt de stat se instituie taxe sau
pdrinfilor alte foloase pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregetitoare.

si

solicite
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(2) Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau
bdnegti de la pirin{ii care solicite inscrierea in inveldmAntul primar.
(3) Personalul din invildmint care, in procesul de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare,
sAvargegte fapte de naturi penalA sau care manifeste neglijenli in indeplinirea atribu{iilor ce ii
revin este sanctionat in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.
(4) Constituirea formafiunilor de elevi in clasa pregdtitoare se face dupi finalizarea procesului
de inscriere, conform Calendarului, in baza procedurii aprobate de Consiliul de Administra(ie,
cu respectarea criteriilor de transparenti, echitate, nondiscriminare gi incluziune.

Art.52. - (1) Unitefile de invilXmAnt cu program integrat de artl gi sportiv care, potrivit
reglementirilor in vigoare, pot organiza programul integrat incepAnd cu invd(dmAntul primar
pot gcolariza elevi in invi(imAntul de arti Ei sportiv incepAnd cu clasa L
(2) inscrierea copiilor in clasa I cu program integrat de arti gi sportiv se face in conformitate
cu legislatia in vigoare care reglementeazi organizarea gi functionarea invilimAntului
voca(ional de arte qi sportiv.
(3) ln scopul asigurdrii continuitifii gcolarizirii copiilor intr-o unitate de invilimAn! respectiv
formafiune de studitl unitdfile de inv5]imAnt menfionate la alin.l, care au in oferti clasd
pregdtitoare, pot organiza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, incepAnd cu
clasa I, program integrat de arti sau sportiv, chiar inainte de inscrierea acestora la clasa
pregititoare.
(4) inscrierea in clasa pregititoare la unitifile de invilimAnt mentionate la alin.(3) se face i1
prima etapd de inscriere.
(5) Copiii care nu promoveazi testele de aptitudini mentionate la alin.(3), dar care indeplinesc
conditiile previzute de prezenta metodologie, pot fi inscrigi in clasa pregititoare in unitatea
de invilimAnt respectivi. ln acest caz, pdrinlii vor fi informafi cd qcolarizarea copiilor in clasa
I in cadrul aceloragi formaliuni de studiu este condilionatd de promovarea testelor de
aptitudini dupd parcurgerea clasei pregdtitoare.
Art.

53. (1) Comisiile judefene gi

Comisia municipiului BucureEti monit oizeazd Ei controleazd
activitatea comisiilor de irucriere din unitilile de invifimAnt, verificAnd respectarea legalitefli,
a transparentei qi a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de
comisiile de inscriere din unitdlile de invilimAnt sau documentele depuse pentru inscrierea
copiilor in clasa pregdtitoare, qi iau misurile care se impun pentru respectarea legalitilii qi
asigurarea drepturilor egale pentru toli copiii.
(2) La cererea scrisi a pirintelui, adresati Comisiei judefene/ a municipiului BucureEti,
ISJ/ISMB solutioneaze, in interesul superior al copilului, situaliile exceplionale care necesita
amAnarea inscrierii in invilimAntul primar sau cele care nu se incadreazi in Calendarul
inscrierii in invS!dmAntul primar.
(3) in situalia in care validarea cererii-tip de i:rscriere se face in baza declarafiei pe
proprie rdspr:ndere, pdrin{ii au obliga}ia de a prezenta in format fizic documentele care au stat
\a baza inscrierii in invdfimAntul primar in termen de maximum doud sdptdmAni de la
2t
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inceperea cursurilor. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseqte conform legii gi atrage
pierderea locului oblinut prin fraudS.

Art. 54, Comisiile judefene/comisia municipiului BucureEti, precum Ei comisiile de inscriere
din unit5lile de inv5ldmAnt pot solicita autoritetilor in drept verificarea respectirii
prevederilor Ordonanfei de urgenld a Guvernului m. 9712005, privind evidenfa, domiciliul,
regedin(a Ei actele de identitate ale cetXfenilor romani, republicath cu modificirile qi
completirile ulterioare.

Art.55. (1) Comisia nafionald verifice, direct

sau prin delegalii sdi, respectarea prezentei
metodologii gi ia misurile care se impun pentru respectarea acesteia.
(2) Inspectoratele gcolare judefene/ inspectoratul Ecolar al municipiului Bucureqti,
centrele jude{ene de resurse qi asistenfi educafionali/Centrul Municipiului BucureEti de
Resurse qi Asisten!5 Educationali Ei unitdlile de i:rvdfimAnt asiguri respectarea misurilor
igienico-sanitare, in contextul pandemiei cu noul coronavirus.

Art. 56. - Comisia nafionald poate solicita ministrului educafiei, in situa(ii justificate, modificiri
ale calendarului inscrierii.

Art. 57. -(1) in conformitate cu prevederile art.5 alin (1) lit. e) din Regulamentul (IJE) nr.
20L6/679 al Pailamentului Erropean gi al Consiliului ilin 27 apilie 20L6 pioinil proteclid
persoanelor fizice in ceea ce pit)erte preluuared datelor cu caracter personal gi pioind libera
circulalie a acestor ilate gi ile abrogare a Directiaei 95l46lCE, denumit in continuarea RGPD,
datele personale sunt pistrate intr-o formi care permite identificarea persoanelor vizate pe o
perioadi care nu depigegte perioada necesari indeplinirii scopului in care sunt prelucrate
datele.
(2) Listele referitoare la inscrierea copiilor in invilimAntul primar in anul qcolar 2021 - 2022
sunt publice Pe Paginile de intemet ale unitifilor de invifimAnt. Inspectoratele vor lua toate

mdsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unitifilor de invdldmAnt sau al
inspectoratului Ecolar in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de inscriere
prevAzute in Calendarul inscrierii.
(3) Listele in format letric rimin afigate la avizierul unitifilor de invifimAnt pAni cel tArziu la
data fi"rceperii anului gcolar 2021.-2022.
Art.58. - La data intrdrii in vigoare

a

prezentei metodologii, orice dispozifie contrari se abrogi.

22
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CALENDARUL iNSCRIERII

IITI

iN'YATANAAUTUT PRIMAR

pentru anul scolar',2021-2022

DATA
LIMITA/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregitirea inscrierii in inviitimAntul primar
1.7

martie 2021

Afigarea circumscripliilor qcolare gi a planului de Ecolarizare
propus, respectiv numirul de clase pregdtitoare alocate, la
fiecare unitate de i:rvifimAnt, inclusiv pe site-ul acesteia, daci
existi, qi pe site-ul inspectoratului qcolar.
Afiqarea, la sediul fiecirei unitifi de invrilXmAnt gi pe site-ul
acesteia, daci existS, sau pe site-ul inspectorafului scolar,
pentru unitille de invXlimAnt care nu au site propriu. a
informaliilor care permit pirinlilor si cunoascd activitatea
specifici clasei pregdtitoare din cadrul unitdtii, cum ar fi:
posibilitatea organizirii procesului de invi[imAnt in cadrul
unei gridinile aflate in strucfura gcolii sau in consor{iu cu
gcoala, posibilitatea organizirii programului $conla dupd
Qcoald, foto9rafii ale spafiului in care se desfeqoar5 activitatea
la clasa pregititoare.

18

martie 2021

Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere tip (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltirii copiilor care
implinesc vArsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021, inclusiv, gi care:
. nu au frecventat grddinila;

o

s-au intors din

striinitate;

Afigarea programului de evaluare
site-ul CJRAE/CMBRAE;

a

copiilor la avizierul gi pe

pe site-ul inspectoratelor gcolare, respectiv al
unitililor de invildmdnt cu nivel preqcolar/primar a
Postarea

modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea dezvoltirii
copiilor care au frecventat gridinifa gi care implinesc vArsta de
6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv.
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19

martie 2021

Anun{area, prin afiqare la sediul unitafii de invd]imAnt/ pe
site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate
de unitdlile de invSfimAnt, in urma consulterii cadrelor
didactice qi a partenerilor sociali - sindicate, consiliu
reprezentativ al pirin{ilor - dupd verificarea existentei unor
elemente de discriminare de citre consilierul juridic al
inspectoratului gcolar qi aprobate in consiliul de administratie
al uniti{ii de invifdmAnt.

Anunfarea, prin afigare la sediul unitdlii de invdldmAnt/ pe
site-ul acestora, a listei documentelor care si dovedeasci
i-ndeplinirea criteriilor specifice de departajare gi a procedurii
privind constituirea formaliunilor de elevi.

22 martie
2021,

-

27 aprilie Evaluarea dezvoltirii copiilor care implinesc 5 ani in
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 si eliberarea
recomandirii pentru inscderea in invifimAntul primar
Pentru copiii care au frecventat gridinita

o
o

a

Inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitilile de
invilimAnt cu nivel pregcolar pentru obtinerea
recomanddrii de inscriere in clasa pregititoare
Eliberarea/transmiterea citre pirinte de citre unitatea

de invdldmAnt cu nivel pregcolar

a recomandirii de

trscriere in clasa pregititoare sau in grupa mare, dupd
caz;

Pentru copiii care NU au frecventat eridinita sau au revenit

din striinitate

o

inregistrarea de cetre CJRAE/CMBRAE

a

cererilor de

evaluare, depuse/transmise de pdrinfi pentru copiii care

la Art.7 alin. (1);
de citre CJRAE/CMBRAE a organizirii

indeplinesc criteriile prevdzute

o

Planificarea
evaluirii; afigarea gi comunicarea programarii pentru
participarea la evaluare;
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o

Desfdgurarea

evaluerii copiilor de

cetre

CIRAE/CMBRAE;

o

29 apfilie2021

Eliberarea/transmiterea catre perinte de cetre
CJRAE/CMBRAE a recomandirii de inscriere i:r clasa
pregititoare sau in grupa mare, dupe caz;

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu

numele copiilor qi rezultatele evalu6rii,

respectiv
recomandarea de inscriere in clasa pregetitoare sau in grupa
mare, dupe caz, de la unitifile de invd]imAnt prescolar sau

CIRAE/CMBRAE,

cetre comisiile

iude(ene/Comisia

Municipiului BucureEti.
Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in invi{imAntul primar

29 martie -28 aprilie Completarea cererilor-tip

de inscriere de citre perinti/ tutori
legal instituili/ reprezentanli legali, online sau la unitatea de
invilimAnt la care solicite inscrierea copiilor;
Depunerea/transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea
de invilimAnt la care solicitX inscrierea copiilor, inclusiv a
recomandirii de inscriere in clasa pregititoare, dupi caz,

2021,

respectiv

a

declara(iei

pe proprie rispundere fi

a

documentelor necesare in copie simplS;
Validarea figelor de inscriere generate de aplicalia informatici.

Prima etapi de inscriere in irrvifimAntul prirnar

-

11

mai 2021

Procesarea de citre Comisia nfrlionald a cererilor-tip de
inscriere, cu ajutorul aplica[iei informatice Ei repartizarea
copiilor la gcoala de circumscriplie.

11-

18

mai

Procesarea

10

2021

la nivelul unitdfilor de invdtimAnt, pe baza

informafiilor din cererile-tip de inscriere Ei din documentele

depuse/transmise

de

plrinfi/

tutori

legal

instituif i/reprezentanti legali, a ceredlor prin care se soliciti
inscrierea la o alte unitate de i:rvitimint decat Ia scoala de
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circumscriptie, pe locurile rimase libere. Admiterea sau
respingerea ceredlor acestora, la nivelul comisiei de inscriere
din unitdlile de invdldmAnt, prin aplicarea criteriilor generale
qi specifice de departajare gi validarea de citre Consiliul de
administrafie al unitifii de invE]imint a listei candidafilor
admigi in aceasti fazd;
Marcarea, ir aplicalia informatici, a cererilor
pentru candida(ii admiqi in aceasti fazi.

- tip

de inscriere

Procesarea de cdtre Comisia nalionali a cererilor-tip de
furscriere, cu ajutorul aplicaliei informatice qi repartizarea la
gcoala de circumscrip{ie a copiilor ai cdror pirinfi/tutori legal
instituili/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alti
unitate de invifimAnt decAt la qcoala de circumscriplie, dar nu
au fost admiEi din lipsi de locuri gi care au exprimat in aceasti
fazd opfiunea pentru inscrierea in Ecoala de circumscriplie.

19 mai 2021

20 mai2027

Afigarea ir:r unitdfile de invifdmAnt gi pe site-ul inspectoratului
gcolar a candidalilor inmatriculati gi a numlrului de locuri
rimase libere.

A doua etapi de inscriere in invitimAntul primar
21

mai 2021

Comunicarea, prin afiqare la

unitifile

de inv5!5mAnt si pe site-

ul

inspectorafului, a procedurii specifice de repartizare a
copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul
gcolar;

Informarea Ministerului Educatiei qi Cercetirii de citre
Comisia judeteani/a municipiului Bucureqti, cu privire la
procedura specificd de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, in etapa a doua. Procedurile vor viza modalitifi
de comunicare gi transfer de documente on-line,
24 mai

-

31

mai

2021

dupi

caz.

Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere 1a secretariatul
unitilii de invi[imAnt aflate pe prima pozilie dintre cele trei

opfiuni exprimate pentru etapa a doua, de citre pirinfii
copiilor care nu au fost cupringi in nicio unitate de invS{imAnt
i:r etapa anterioari sau care nu au participat la prima etapi;
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Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invifimAnt
aflatd pe prima pozifie in optiunile privind inscrierea copiilor.
2

iunie

- 3 iunie 2021

unitifilor de invi{irnAnt a cererilor-tip de
inscriere depuse de pirinli/tutori legal institui{i/reprezentanli
Procesarea la nivelul

legali, aplicAnd procedura specifici elaboratd de inspectoratul
Ecolar, pe baza criteriilor generale Ei a celor specifice de
departajare, in limita locurilor disponibile;
Completarea in aplicalia informaticl a datelor din cererile-tip
de inscriere pentru candidafii inscriEi in aceast; etape.
4 iunie 2021

1

septembrie

Afigarea la fiecare unitate de invdfimArrt a listelor finale ale
copiilor inscrisi in clasa pregititoare.

-

septembrie 2021

10

Centralizarea qi solulionarea de citre inspectoratul gcolar a
cererilor pirinfilor/ tutorilor legal instituifi/ reprezentanlilor
legali ai copiilor care nu au fost inci inscriEi la vreo unitate de
invXgXmAnt.

Solulionarea de citre inspectoratul gcolar a oricirei alte situafii
referitoare la inscrierea in invifimAntul primar, avdnd in
vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Anexa nr.

I

la Metodologia de inscriere a copiilor in invdldrndntul primar pentru

anul gcolar 2021-2022

Nr.

DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR,

SubsemnatuVSubserffrata,
judeJul/sectorul

legitimat(5)
nr. de telefonl

domiciliat(d)

cu

in

localitatea

sena

nr.
adresd de e-mail2

il;i;ilii;h" - :::::::'iY::ifi1";",:'iJ',:::*::::::jffi:ll

eliberarea recomandirii de inscriere a acestuia in anul gcolar 2021 - 2022 in clasa
pregdtitoare, in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a copiilor in
invdlim6ntul primar pentru anul qcolar 2021 2022, aprobat6 prin Ordinul
ministrului educa{iei nr..............
Men(ionez cI fiica mea,/fiul meu
este inscris(6) in anul
qcolar 2020 - 2021
(unitatea de inv6f6mdnt), la grupa

-

..............

la

Solicit oblinerea recomandirii prin:
o ridicare de la sediul unitilii de invdJdmdnt;
o prin transmitere pe e-mailul
o prin
orin pogti
oosti la adresa me nJionati
ntionatd mai sus.
srrs.
Semndtura

Data

NOTA:

Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de
nivel pregcolar frecventatd de copil.

1

invi(imint cu

Completarea acestui cdmp nu este obligatorie. Se completeazd in mod obligatoriu daci solicitantut

doreqte sI obfina recomandarea prin ridicare de la sediul unit6(ii de invdlemant.

'Completarea acestui c6mp nu este obligatorie.
doreqte sI

Se

completeazi in mod obligatoriu daci solicitantul

oblini recomandarea prin transmiterea recomanddrii prin e-mail.

Unilalea de invdldmdnt_-___*___ltrelucreazd datele dumneavoastrd personale in
codormitate cu prevederile GDPR, in calitale de operator, tn codormitate cu prevederile specifice aplicabile:
Ordinul ministrului educaliei nr........-./........
Datele dumneavoastrd cu caracter personal sunt prelucrate pentnt indeplinirea obtigaliilor legale care ii
revin operatorului, codorm articolului 6 alin. (l) litera c) Si e) din GDPR.

Anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invSfimdntul primar pentru
anul qcolar 2021-2022

Nr. ....../.......2021

DOAMNfuDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata,

........, domiciliat(6) in localitatea
str.
nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,
jude{uVsectorul ........................, legitimat(6) cu ....... seria ..... nr.
.................:..., nr. de
........, adresd de e-mail
pdrintele/tutorele legal instituivreprezentantul legal al
ndscut la data
..., solicit
evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia in vederea inscrierii in anul gcolar
2021 - 2022 in clasa pregdtitoare, in conformitate cu prevederile Metodologiei de
inscriere a copiilor in inv6{6mintul primar pentru anul qcolar 2021 - 2022, aprobatd
prin Ordinul ministrului educa{iei nr. . . ... . . . .........
Mentionez faptul ci fiica mea./fiul meu
se afl6 in
urmdtoarea situalie:
nu a frecventat grldini[a;
s-a intors din strdindtate.

.................

telefon

copilului

de

...............

o
o

Semndtura

Data

NOT.[: Prezenta cerere se depune/transmite la centrul judetean de resurse gi
asisten{d educa(ionali./Centrul Municipiului Bucuregti de Resurse gi Asisten{d
Educa{ionald, dupd caz.

Unitatea

de invdydmdnt__=__

datele dumneavoastrd personale in
-_____ltrelucreazd
prevederile GDPR, tn calitate de
operator, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile:
Ordinul ministrtlui educaliei nr...... ---./... ---..
Datele dumneavoastrd cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligayiilor legale care ii
revin operatorului, conform articolului 6 alin. (l) litera c) ;i e) din GDPR.

conformilale

cu

