
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

(extras din Metodologia de înscriere) 
 

 

Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip 
de înscriere însoțită de documente justificative. 
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin 
poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele 
dorește înscrierea copilului, în perioada  29 MARTIE – 28 APRILIE 2021 (prevăzută 
de Calendarul înscrierii în învățământul primar). 

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail 

sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie 

răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la 

veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere 

în clasa pregătitoare. 

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de 

învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor 

electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu 

documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește 

conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 

(5)În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la 

unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența 

părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării 

realizate de către unitatea de învățământ.  

 

Art.14. (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul 

unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea 

datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru 

al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-

tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.  
 

(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de 
învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de 
identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate 
conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza 
documentelor originale. 

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care 

împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, 

alături de documentele menționate la alin. (2) părintele transmite și o copie a 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. 
(4) Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită 
autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului. 

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), 

părinții depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care 

dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10. 



(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de 
înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în 
situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere. 
 

Art.15. - (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții 

prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la 

faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de 

învățământ. 
 

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a 
mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de 
date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă 
opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ. 
 
(3) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situația în care părintele depune 

direct documentele la unitatea de învățământ, un membru al comisiei de înscriere 

din unitatea de învățământ tipărește fișa completată în aplicația informatică, în 

prezența părintelui. 
 

(4) Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură 
la sediul unității de învățământ sau prin mijloace electronice, după caz. 
 

(5) În situația în care comisia de înscriere din unitatea de învățământ identifică erori 

sau neclarități în completarea cererii-tip sau în documentele depuse/transmise, 

părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor fi contactați de către comisia 

de înscriere în învățământul primar din unitatea de învățământ în vederea 

remedierii acestora, iar procesul de validare se reia în conformitate cu prevederile 

alineatelor (3) și (4) cu încadrarea în termenele prevăzute de Calendarul înscrierii în 

învățământul primar, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 
 

Art. 16. - (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de 
înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, 
după cum urmează: 
 

a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din 

cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, 

folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație 

ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare 

pentru copiii din alte circumscripții școlare. 
 

b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care 
nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive. 

 
(2) În situații excepționale, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot 
ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor 
care trebuie să fie cuprinși în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022. 
 
(3) Inspectoratele școlare informează direcțiile de specialitate din Ministerul 
Educației (ME) despre aceste situații și despre deciziile luate pentru soluționarea lor. 


