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CAP. I
Dispozi ţii generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, înv ăţământul primar cuprinde clasa preg ătitoare şi clasele I-IV.
ART. 2
(1) Conform legii, înv ăţământul primar este înv ăţământ obligatoriu.
(2) Num ărul de locuri care se aloc ă, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa preg ătitoare, 
în înv ăţământul de stat, este mai mare sau egal cu num ărul copiilor care au împlinit vârsta 
pentru a începe înv ăţământul primar, asigurând astfel fiec ărui copil un loc.
(3) Inspectoratele şcolare vor solu ţiona orice situa ţie legat ă de înscrierea la clasa 
preg ătitoare în interesul educa ţional al elevului şi în limitele legii.
ART. 3
(1) Înscrierea copiilor în înv ăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 se face în 
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În sensul prezentei metodologii, prin p ărin ţi se în ţelege inclusiv tutori legal 
institui ţi sau reprezentan ţi legali.
(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu  se în ţelege inclusiv re şedin ţă.
ART. 4
(1) Fiecare locuin ţă este arondat ă unei unit ăţi de înv ăţământ aflate în proximitatea sa, 
denumit ă în continuare şcoala de circumscrip ţie. Totalitatea str ăzilor arondate unit ăţii de 
înv ăţământ formeaz ă circumscrip ţia şcolar ă a unit ăţii de înv ăţământ respective.
(2) În vederea înscrierii în clasa preg ătitoare a tuturor copiilor care au vârsta 
corespunz ătoare, inspectoratele şcolare jude ţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucure şti (ISMB) iau în considerare propunerile conduceril or unit ăţilor de 
înv ăţământ referitoare la num ărul de clase preg ătitoare rezultate în urma recens ământului 
copiilor realizat, pentru fiecare circumscrip ţie şcolar ă, în colaborare cu autorit ăţile 
administra ţiei publice locale.
(3) Num ărul de clase preg ătitoare cuprins în planul de şcolarizare alocat de ISJ/ISMB 
fiec ărei unit ăţi de înv ăţământ ţine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, 
determinat ă de num ărul s ălilor de clas ă în care poate fi organizat, în mod corespunz ător, 
procesul de înv ăţământ la clasa preg ătitoare, dar şi la celelalte clase ale şcolii, şi de 
obligativitatea cuprinderii în şcoal ă a tuturor copiilor din circumscrip ţia şcolar ă. La 
alocarea num ărului de clase preg ătitoare se ţine cont de num ărul copiilor  care au împlinit 
vârsta pentru a începe înv ăţământul primar, de arondarea str ăzilor la unit ăţile de 
înv ăţământ sau de cea mai bun ă oportunitate educa ţional ă identificat ă.
(4) În situa ţia în care capacitatea unei unit ăţi de înv ăţământ nu permite cuprinderea în 
clasa preg ătitoare a tuturor copiilor din circumscrip ţia şcolar ă stabilit ă în anul şcolar 
anterior, precum şi în alte situa ţii justificate, ISJ şi ISMB pot decide reconfigurarea 
circumscrip ţiilor şcolare astfel încât s ă asigure optimizarea procesului de cuprindere a 
copiilor în clasa preg ătitoare.
(5) Circumscrip ţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv num ărul de clase preg ătitoare
alocate, sunt afi şate la fiecare unitate de înv ăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dac ă 
exist ă, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform Calendarului înscrierii în 
înv ăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, prev ăzut în anexa nr. 1 la ordin 
(calendarul înscrierii), pentru informarea p ărin ţilor şi a publicului interesat.
(6) Pentru informarea p ărin ţilor şi a publicului interesat şi pentru a permite p ărin ţilor 
luarea unor decizii în cuno ştin ţă de cauz ă privitoare la op ţiunea pentru o unitate de 
înv ăţământ sau alta, fiecare unitate de înv ăţământ va pune la dispozi ţie şi informa ţii 
referitoare la locul de desf ăşurare a activit ăţii corespunz ătoare clasei preg ătitoare (în 
spa ţiul şcolii sau al unei gr ădini ţe), la posibilitatea organiz ării programului " Şcoala dup ă

şcoal ă", la organizarea şi dotarea spa ţiului şcolar etc.

CAP. II
Condi ţii de înscriere în înv ăţământul primar

ART. 5
(1) P ărin ţii ai c ăror copii împlinesc vârsta de 6 ani pân ă la data de 31 august 2014 
inclusiv au obliga ţia de a înscrie copiii în înv ăţământul primar în clasa preg ătitoare, în 
conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
(2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), pentru anul şcolar 2014-2015, p ărin ţii ai 
căror copii nu au fost înscri şi în înv ăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc
vârsta de 7 ani pân ă la data de 31 august 2014 inclusiv pot înscrie, la  cerere, copiii în 
înv ăţământul primar, în clasa I, în conformitate cu preve derile prezentei metodologii.
(3) Inspectoratele şcolare şi unit ăţile de înv ăţământ au obliga ţia de a asigura permanent 
informarea şi consilierea p ărin ţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei 
metodologii în ceea ce prive şte înscrierea copiilor în înv ăţământul primar. Persoanele care 
r ăspund la întreb ările/solicit ările p ărin ţilor au obliga ţia de a cunoa şte aceste prevederi, 
precum şi op ţiunile pe care le au p ărin ţii privind alegerea nivelului de clas ă sau a 
unit ăţii de înv ăţământ în care î şi pot înscrie copiii şi trebuie s ă poat ă oferi detalii 
referitoare la con ţinutul activit ăţilor educa ţionale care se desf ăşoar ă în clasa 
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preg ătitoare, la abordarea didactic ă, la organizarea programului şcolar etc. Consilierea se 
face având în vedere, cu prioritate, interesul educ aţional al copilului.
ART. 6
(1) P ărin ţii ai c ăror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 s eptembrie-31 decembrie 
2014 inclusiv pot s ă î şi înscrie copiii în înv ăţământul primar în clasa preg ătitoare, dac ă 
dezvoltarea lor psihosomatic ă este corespunz ătoare.
(2) Înscrierea copiilor men ţiona ţi la alin. (1) în clasa preg ătitoare se face la solicitarea
scris ă a p ărin ţilor, dac ă evaluarea dezvolt ării psihosomatice a acestora, f ăcut ă de 
speciali şti, atest ă preg ătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clase i preg ătitoare.
(3) P ărin ţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perio ada 1 septembrie-31 decembrie 
2014 inclusiv, care nu opteaz ă pentru înscrierea copiilor lor în clasa preg ătitoare în anul 
şcolar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea  menţionat ă la alin. (2) arat ă c ă 
dezvoltarea psihosomatic ă nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pr egătitoare î şi 
vor înscrie copiii la gr ădini ţă, în grupa mare.
(4) În cazul în care exist ă solicit ări de înscriere în clasa preg ătitoare a copiilor care 
împlinesc 6 ani dup ă data de 31 decembrie 2014, inspectoratele şcolare/unit ăţile de 
înv ăţământ vor consilia p ărin ţii privind nevoia de a lua decizii în interesul edu caţional al
elevului şi îi vor informa c ă solicitarea nu poate fi solu ţionat ă decât în situa ţia în care 
evaluarea dezvolt ării psihosomatice atest ă preg ătirea copilului pentru parcurgerea cu succes
a clasei preg ătitoare. În cazul în care rezultatul evalu ării arat ă c ă dezvoltarea 
psihosomatic ă nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pr egătitoare, copiii vor fi 
înscri şi în grupa mare din înv ăţământul pre şcolar. Rezultatul evalu ării nu poate fi 
contestat.
ART. 7
(1) Evaluarea dezvolt ării psihosomatice a copiilor, men ţionat ă la art. 6 alin. (2), se 
efectueaz ă sub coordonarea centrului jude ţean de resurse şi asisten ţă educa ţional ă/Centrului
Municipiului Bucure şti de Resurse şi Asisten ţă Educa ţional ă (CJRAE/CMBRAE), în perioada 
prev ăzut ă de calendarul înscrierii în clasa preg ătitoare.
(2) În evaluarea dezvolt ării psihosomatice a copiilor va fi implicat persona lul de 
specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialit ate din alte institu ţii/unit ăţi, precum 
şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este neces ar.
(3) Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti de înscriere a copiilor în înv ăţământul 
primar, denumit ă în continuare comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti, poate decide 
organizarea evalu ării dezvolt ării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/C MBRAE, cât 
şi în diferite zone ale jude ţului/municipiului Bucure şti, cu prioritate în gr ădini ţe, pentru
a facilita accesul p ărin ţilor şi al copiilor la aceast ă evaluare.
(4) P ărin ţii copiilor men ţiona ţi la art. 6 alin. (1) şi (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o 
cerere-tip în care solicit ă evaluarea dezvolt ării psihosomatice a copilului. În situa ţia în 
care comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti decide organizarea evalu ării dezvolt ării 
psihosomatice a copiilor şi în alte zone ale jude ţului/municipiului Bucure şti, conform alin.
(3), depunerea cererilor se poate face şi la sediul unit ăţilor/institu ţiilor în care se va 
realiza evaluarea.
(5) Perioada de desf ăşurare a evalu ării dezvolt ării psihosomatice, precum şi adresele 
unit ăţilor/institu ţiilor la care se desf ăşoar ă evaluarea sunt stabilite de comisia 
jude ţeană/a municipiului Bucure şti şi sunt afi şate la toate unit ăţile de înv ăţământ şi pe 
site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvolt ării psihosomatice va fi planificat ă în 
intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul  de desf ăşurare s ă sprijine accesul 
părin ţilor la serviciile de evaluare.
(6) La încheierea evalu ării dezvolt ării psihosomatice a fiec ărui copil, rezultatul evalu ării
este comunicat, în scris,  p ărintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul eva lu ării nu 
poate fi contestat.
(7) Rezultatul evalu ărilor dezvolt ării psihosomatice a copiilor din jude ţ/municipiul 
Bucure şti este înscris într-un proces-verbal, semnat de sp eciali ştii care au efectuat 
evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal c omisiei jude ţene/a municipiului 
Bucure şti, care asigur ă p ăstrarea sa la dosarul comisiei.
ART. 8
În clasa preg ătitoare din înv ăţământul special sunt înscri şi copii cu cerin ţe educa ţionale 
speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani pân ă la data începerii anului şcolar. La 
solicitarea scris ă a p ărin ţilor, pot fi înscri şi în clasa preg ătitoare şi copii cu cerin ţe 
educa ţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

CAP. III
Alegerea unit ăţii de înv ăţământ la care va fi înscris copilul

ART. 9
(1) To ţi copiii ai c ăror p ărin ţi solicit ă înscrierea în clasa preg ătitoare la şcoala de 
circumscrip ţie vor fi înmatricula ţi la unitatea de înv ăţământ solicitat ă.
(2) Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculeaz ă copiii care provin din 
alte circumscrip ţii şcolare, inclusiv din alte localit ăţi, în conformitate cu solicit ările 
părin ţilor şi cu prevederile prezentei metodologii.
(3) În sensul prezentei metodologii, num ărul locurilor libere la clasa preg ătitoare este 
stabilit ca diferen ţă între num ărul de locuri alocate pentru clasa preg ătitoare şi num ărul 
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de copii din circumscrip ţie care trebuie înscri şi la acel nivel de clas ă. De exemplu, dac ă 
în circumscrip ţia şcolar ă a unei unit ăţi de înv ăţământ exist ă 40 de copii care trebuie 
înscri şi la clasa preg ătitoare, iar şcoala a primit prin planul de şcolarizare 50 de locuri 
la clasa preg ătitoare, num ărul de locuri libere este de 10 (50-40).
ART. 10
(1) În situa ţia în care într-o unitate de înv ăţământ num ărul cererilor de înscriere primite 
de la p ărin ţi al c ăror domiciliu se afl ă în afara circumscrip ţiei şcolare este mai mare 
decât num ărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi  aplicate criterii de 
departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederi le prezentei 
metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se apli că în situa ţia prev ăzut ă la alin. (1) 
sunt urm ătoarele:
a) existen ţa unui certificat medical de încadrare în grad de h andicap a copilului;
b) existen ţa unui document care dovede şte c ă este orfan de ambii p ărin ţi. Situa ţia copilului
care provine de la o cas ă de copii/un centru de plasament/plasament familial  se asimileaz ă 
situa ţiei copilului orfan de ambii p ărin ţi;
c) existen ţa unui document care dovede şte c ă este orfan de un singur p ărinte;
d) existen ţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatricula te în unitatea de înv ăţământ 
respectiv ă.
(3) În cazul în care num ărul cererilor de înscriere primite de la p ărin ţi din afara 
circumscrip ţiei şcolare este mai mare decât num ărul de locuri libere, repartizarea copiilor 
se face în ordinea descresc ătoare a num ărului de criterii generale de departajare cumulate 
de c ătre fiecare copil: se repartizeaz ă la început copiii care îndeplinesc 3 dintre 
criteriile men ţionate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc d ouă dintre criterii şi, în
final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre cri teriile men ţionate la alin. (2). La 
stabilirea num ărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un
copil s-a ţinut seama de faptul c ă un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii gener ale, 
întrucât criteriul men ţionat la alin. (2) lit. b) nu poate fi îndeplinit s imultan cu 
criteriul men ţionat la alin. (2) lit. c).
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acela şi num ăr de 
criterii generale de departajare, ordinea de priori tate a criteriilor este cea men ţionat ă la
alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elabor ate de fiecare unitate de înv ăţământ şi 
se aplic ă în situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), dup ă aplicarea criteriilor generale men ţionate
la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite , unitatea de înv ăţământ va indica 
documentele doveditoare pe care p ărintele trebuie s ă le depun ă în momentul 
complet ării/valid ării cererii-tip de înscriere.
(6) Prin excep ţie de la prevederile alin. (5), referitoare la ordi nea de aplicare a 
criteriilor generale, respectiv a criteriilor speci fice de departajare, în cazul în care 
unit ăţile de înv ăţământ cu predare în limba unei minorit ăţi na ţionale au stabilit printre 
criteriile specifice de departajare criteriul de cu noaştere a limbii de predare, acesta 
poate fi aplicat înaintea criteriilor generale de d epartajare.
(7) Criteriile specifice de departajare men ţionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, 
în conformitate cu prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sanc ţionarea tuturor formelor de discriminare, republica t ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, şi trebuie s ă ţin ă cont de faptul c ă to ţi copiii au drepturi egale de acces la 
educa ţie, indiferent de condi ţia social ă şi material ă, de sex, ras ă, na ţionalitate, 
confesiune.
(8) Criteriile specifice men ţionate la alin. (5) nu pot include existen ţa unor liste de 
preînscrieri, organizate în afara calendarului însc rierii, sau orice alte proceduri care nu 
respect ă spiritul şi litera prezentei metodologii.
(9) În cazul în care la o unitate de înv ăţământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un 
copil din alt ă circumscrip ţie şcolar ă, fratele s ău geam ăn/sora sa geam ănă va fi admis/admis ă

la aceea şi unitate de înv ăţământ, peste num ărul de locuri alocat.
ART. 11
(1) Criteriile specifice de departajare men ţionate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate în 
urma consult ării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliu 
reprezentativ al p ărin ţilor.
(2) Criteriile specifice de departajare men ţionate la art. 10 alin. (5) sunt aprobate de 
consiliul de administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ, dup ă acordarea avizului de legalitate 
de c ătre consilierul juridic.
(3) Criteriile specifice de departajare aprobate se  anun ţă public, la data men ţionat ă în 
calendarul înscrierii, prin afi şare la sediul unit ăţii de înv ăţământ.
(4) Dup ă aceast ă dat ă modificarea criteriilor specifice de departajare o ri ad ăugarea altor 
criterii este interzis ă.

CAP. IV
Informarea publicului privind procedura de înscrier e

ART. 12
(1) Comisiile/Comisia jude ţene/a municipiului Bucure şti asigur ă instituirea şi func ţionarea 
unui telverde, la care p ărin ţii şi alte persoane interesate pot ob ţine, gratuit, informa ţii 
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referitoare la înscrierea copiilor în înv ăţământul primar.
(2) Num ărul telverde men ţionat la alin. (1) este 0 800 816 xyz, unde xyz est e indicativul 
jude ţului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257,  pentru Br ăila indicativul este 239,
pentru Bucure şti indicativul este 021.
(3) Comisiile jude ţene şi a municipiului Bucure şti au obliga ţia s ă asigure afi şarea tuturor 
informa ţiilor referitoare la înscrierea în înv ăţământul primar, inclusiv circumscrip ţiile 
şcolare şi planul de şcolarizare, la fiecare unitate de înv ăţământ din jude ţ, precum şi pe 
site-ul ISJ/ISMB.
(4) Toate unit ăţile de înv ăţământ în care se va desf ăşura activitatea clasei preg ătitoare în
anul şcolar 2014-2015 vor organiza o "Zi a por ţilor deschise", în perioada prev ăzut ă de 
calendarul înscrierii, zi în care p ărin ţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita 
spa ţiile dedicate activit ăţilor claselor preg ătitoare şi pot purta discu ţii cu personalul 
unit ăţii de înv ăţământ implicat în aceast ă activitate. Pentru a facilita comunicarea dintre 
părin ţi şi personalul didactic şi informarea familiilor privind oferta educa ţional ă, la 
aceast ă activitate vor participa directorul/directorul adj unct al unit ăţii de înv ăţământ, 
cadre didactice care predau la clasa preg ătitoare, reprezentan ţi ai p ărin ţilor elevilor care
frecventeaz ă clasa preg ătitoare în anul şcolar 2013-2014, precum şi alte persoane desemnate 
de conducerea unit ăţii de înv ăţământ.
(5) ISJ şi ISMB vor posta pe site-ul institu ţiei, pe prima pagin ă, la rubrica "Înscrierea în
înv ăţământul primar 2014", urm ătoarele date:
a) informa ţii cu privire la circumscrip ţiile şcolare, pentru fiecare unitate de înv ăţământ: 
denumirea şi adresa unit ăţii de înv ăţământ, str ăzile/adresele arondate unit ăţii de 
înv ăţământ, num ărul de clase preg ătitoare alocate, adresa site-ului unit ăţii de înv ăţământ 
(pentru unit ăţile care au site), în format standard;
b) informa ţii cu privire la telverde instituit la nivelul insp ectoratului şcolar: num ărul de
telefon telverde, data de la care acesta va fi func ţional, programul de func ţionare etc.;
c) Metodologia de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 
şi calendarul înscrierii.
(6) Comisiile/Comisia jude ţene/a municipiului Bucure şti coordoneaz ă organizarea şedin ţelor 
de informare şi consiliere a p ărin ţilor copiilor înscri şi la gr ădini ţă şi care urmeaz ă s ă 
înceap ă înv ăţământul primar în anul şcolar 2014-2015.
(7) Toate unit ăţile de înv ăţământ au obliga ţia de a oferi informa ţii referitoare la 
procedura de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar. P ărin ţii se pot adresa celei mai 
apropiate unit ăţi de înv ăţământ, care îi va îndruma în privin ţa pa şilor pe care trebuie s ă 
îi parcurg ă, în conformitate cu prevederile prezentei metodolo gii.
(8) Fiecare unitate de înv ăţământ va înc ărca pe site-ul propriu, pe lâng ă denumirea şi 
adresa unit ăţii de înv ăţământ, str ăzile/adresele arondate unit ăţii de înv ăţământ, num ărul de
clase preg ătitoare alocate şi alte informa ţii care s ă permit ă p ărin ţilor s ă cunoasc ă 
activitatea specific ă clasei preg ătitoare din cadrul unit ăţii, cum ar fi: posibilitatea 
organiz ării procesului de înv ăţământ în cadrul unei gr ădini ţe aflate în structura şcolii sau
în consor ţiu cu şcoala, posibilitatea organiz ării programului " Şcoala dup ă şcoal ă", 
fotografii ale spa ţiului în care se desf ăşoar ă activitatea la clasa preg ătitoare. Pentru 
asigurarea protec ţiei datelor personale, în fotografiile care vor fi postate pe site nu 
trebuie s ă apar ă persoane (copii sau cadre didactice).
(9) În situa ţia în care unit ăţile de înv ăţământ nu au site propriu, informa ţiile men ţionate 
la alin. (8) vor fi înc ărcate pe site-ul inspectoratului şcolar.
(10) Comisiile jude ţene şi Comisia Municipiului Bucure şti iau toate m ăsurile pentru 
comunicarea, c ătre mijloacele de comunicare în mas ă, a informa ţiilor legate de înscrierea în
înv ăţământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde şi num ărul acestuia.

CAP. V
Procedura de înscriere în clasa preg ătitoare

ART. 13
(1) Cererea-tip de înscriere în clasa preg ătitoare se poate completa online sau la 
secretariatul unit ăţii de înv ăţământ la care p ărintele dore şte înscrierea copilului.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în  perioada prev ăzut ă de calendarul 
înscrierii, prin introducerea în aplica ţia informatic ă a datelor furnizate de p ărinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligat orie şi se face la unitatea de înv ăţământ
la care p ărintele dore şte înscrierea, în prezen ţa p ărintelui şi a cel pu ţin unui membru din 
comisia de înscriere, conform program ării realizate de c ătre unitatea de înv ăţământ, zilnic,
în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respec tiv 8,00-13,00 (sâmb ăta).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere const ă în compararea datelor introduse în aplica ţia 
informatic ă cu documentele depuse de c ătre p ărinte, tip ărirea, verificarea şi semnarea de 
către p ărinte a fi şei tip ărite.
(5) În perioada prev ăzut ă de calendarul înscrierii, conducerile unit ăţilor de înv ăţământ vor
asigura prezen ţa unui num ăr suficient de persoane din comisia de înscriere şi vor stabili 
programul de lucru al comisiei în ture, atât în pro gram de diminea ţă, cât şi de dup ă-amiaz ă,
în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respec tiv 8,00-13,00 (sâmb ăta), pentru a 
sprijini participarea p ărin ţilor la procedurile de completare/validare a cereri lor-tip de 
înscriere.
(6) Conducerile unit ăţilor de înv ăţământ şi inspectoratele şcolare se vor asigura c ă 
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programul de completare/validare a cererilor-tip de  înscriere în înv ăţământul primar este 
adaptat solicit ărilor p ărin ţilor, permite procesarea tuturor solicit ărilor şi asigur ă 
fluen ţa procedurilor, evitând aglomera ţia.
(7) În vederea asigur ării fluen ţei procedurilor şi a evit ării aglomera ţiei, unit ăţile de 
înv ăţământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programa re telefonic ă a p ărin ţilor pentru 
completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Num ărul de telefon la care p ărin ţii
pot apela este afi şat la avizierul unit ăţii de înv ăţământ, pe site-ul acesteia, dac ă exist ă,
şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
(8) Unit ăţile de înv ăţământ vor informa p ărin ţii c ă ordinea în care se programeaz ă telefonic
pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în c are se prezint ă 
pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presu pune crearea unei 
liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorit ăţi la înscriere. Informa ţia va fi 
afi şat ă la secretariatul unit ăţii de înv ăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii,
dac ă acesta exist ă, şi va fi comunicat ă direct p ărin ţilor la momentul program ării telefonice
sau al prezent ării pentru completarea/validarea cererii-tip de îns criere.
ART. 14
(1) În situa ţia în care cererea-tip de înscriere se completeaz ă la sediul unit ăţii de 
înv ăţământ la care se dore şte înmatricularea copilului, completarea datelor în  aplica ţia 
informatic ă se face în prezen ţa p ărintelui, de c ătre un membru al comisiei de înscriere din 
şcoal ă. În acest caz, imediat dup ă completarea cererii-tip de înscriere, se realizeaz ă 
validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiec are unitate de înv ăţământ vor asigura 
imprimarea unui num ăr de cereri-tip de înscriere, care s ă fie completate de mân ă de p ărin ţi,
în situa ţia în care completarea cererilor-tip de înscriere n u se poate face direct în 
aplica ţia informatic ă, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alim ent ării cu energie 
electric ă, imposibilitatea temporar ă a conect ării la internet etc. În aceste cazuri, 
comisiile vor informa p ărin ţii care se prezint ă pentru înscriere despre situa ţia ap ărut ă şi 
vor solicita acestora s ă completeze manual cererea-tip de înscriere şi s ă o semneze. 
Părin ţii vor fi informa ţi c ă, dup ă remedierea situa ţiei speciale, vor fi invita ţi din nou la
unitatea de înv ăţământ pentru a verifica datele introduse în aplica ţia informatic ă, pe baza 
cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemp larului de cerere-tip tip ărit din 
calculator.
(2) P ărintele depune, în momentul complet ării cererii-tip de înscriere la unitatea de 
înv ăţământ sau, dup ă caz, în momentul valid ării acesteia, o fotocopie a actului de 
identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de na ştere al copilului. Copiile vor fi 
certificate conform cu originalul de c ătre secretariatul unit ăţii de înv ăţământ, pe baza 
documentelor originale.
(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completat ă pentru un copil care 
împline şte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 dece mbrie 2014 inclusiv, al ături de 
documentele men ţionate la alin. (2) p ărintele depune şi o copie a documentului prin care 
CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evalu ării dezvolt ării psihosomatice a copilului.
(4) În cazul în care solicit ă înscrierea la alt ă unitate de înv ăţământ decât şcoala de 
circumscrip ţie, pe lâng ă documentele men ţionate la alin. (2) şi, dup ă caz, la alin. (3), 
părin ţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite
în conformitate cu art. 10.
(5) În cazul în care solicit ă înscrierea la alt ă unitate de înv ăţământ decât şcoala de 
circumscrip ţie, p ărintele va men ţiona, prin bifarea acestei op ţiuni în cererea-tip de 
înscriere, dac ă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscrip ţie, în 
situa ţia în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitat ă, din lips ă de locuri libere.
ART. 15
(1) În momentul prezent ării la unitatea de înv ăţământ pentru completarea cererii-tip de 
înscriere, p ărin ţii vor fi informa ţi c ă aplica ţia informatic ă nu permite înscrierea 
copilului la mai multe unit ăţi de înv ăţământ.
(2) În cazul în care aplica ţia informatic ă semnaleaz ă c ă pentru copilul respectiv a mai fost
depus ă o cerere de înscriere la alt ă unitate de înv ăţământ, înscris ă în baza de date, 
întrucât a fost validat ă, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi r ămâne valabil ă 
opţiunea deja asumat ă pentru alt ă unitate de înv ăţământ.
(3) În momentul prezent ării la unitatea de înv ăţământ pentru completarea sau validarea 
cererii-tip de înscriere, p ărin ţii sunt informa ţi cu privire la prevederile prezentei 
metodologii, la modalitatea de definire a num ărului de locuri libere şi la criteriile de 
departajare generale şi specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de op ţiuni 
pentru respectiva unitate de înv ăţământ este mai mare decât num ărul de locuri libere. 
Unit ăţile de înv ăţământ pun la dispozi ţia p ărin ţilor aceste informa ţii şi prin afi şare.
(4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un m embru al comisiei de înscriere din 
unitatea de înv ăţământ tip ăre şte fi şa completat ă în aplica ţia informatic ă, în prezen ţa 
părintelui.
(5) Dup ă tip ărire, cererea-tip de înscriere este verificat ă şi semnat ă de p ărinte.
(6) În cazul existen ţei unei erori în transcrierea datelor, p ărin ţii o semnaleaz ă pe loc, 
iar membrul comisiei de înscriere din unitatea de î nvăţământ procedeaz ă la corectarea 
gre şelii în baza de date computerizat ă şi retip ăre şte cererea-tip de înscriere corectat ă din
calculator, în vederea semn ării de c ătre p ărinte.
ART. 16
(1) Dup ă încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, 
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cuprinderea copiilor în clasa preg ătitoare se face în dou ă etape succesive, dup ă cum 
urmeaz ă:
a) prima etap ă, în care repartizarea copiilor se face pe baza inf ormaţiilor din cererile-tip
de înscriere şi din documentele depuse de p ărin ţi, folosind aplica ţia informatic ă şi pe baza
deciziilor consiliilor de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ, luate în urma 
aplic ării criteriilor de departajare pentru copiii din al te circumscrip ţii şcolare;
b) a doua etap ă, în care este asigurat ă înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu  
au participat la prima etap ă sau nu au fost distribui ţi, din diferite motive.
(2) În situa ţii excep ţionale, înainte de desf ăşurarea primei etape de înscriere, consiliile 
de administra ţie ale inspectoratelor şcolare pot ajusta planul de şcolarizare pentru a 
asigura accesul la educa ţie al tuturor copiilor care trebuie s ă î şi fac ă debutul şcolar în 
anul 2014-2015.
(3) ISJ/ISMB informeaz ă Direc ţia general ă management, resurse umane şi re ţea şcolar ă 
naţional ă şi Direc ţia general ă educa ţie şi înv ăţare pe tot parcursul vie ţii din Ministerul 
Educaţiei Na ţionale (MEN) despre aceste situa ţii şi despre deciziile luate pentru 
solu ţionarea lor, pân ă la data de 14 martie 2014, ora 23,00.

CAP. VI
Prima etap ă de înscriere în clasa preg ătitoare

ART. 17
(1) În prima etap ă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desf ăşoar ă la Comisia na ţional ă

de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar, denumit ă în continuare Comisia na ţional ă, cu
ajutorul aplica ţiei informatice şi la nivelul unit ăţilor de înv ăţământ, pe baza 
informa ţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de p ărin ţi.
(2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face î n ordine, respectând urm ătoarele 
priorit ăţi:
a) în prima faz ă sunt admi şi la şcoala de circumscrip ţie copiii ai c ăror p ărin ţi au 
solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicit ării
din cererea-tip de înscriere se realizeaz ă cu ajutorul aplica ţiei informatice;
b) în a doua faz ă se proceseaz ă cererile p ărin ţilor care solicit ă înscrierea la o alt ă 
unitate de înv ăţământ decât şcoala de circumscrip ţie, pe locurile r ămase libere. Admiterea 
sau respingerea cererilor acestora se realizeaz ă la nivelul comisiei de înscriere din 
unit ăţile de înv ăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, 
iar listele finale sunt validate de c ătre consiliul de administra ţie al unit ăţii de 
înv ăţământ;
c) în a treia faz ă sunt admi şi la şcoala de circumscrip ţie copiii ai c ăror p ărin ţi au 
solicitat înscrierea la o alt ă unitate de înv ăţământ decât şcoala de circumscrip ţie, dar nu 
au fost înmatricula ţi, din lips ă de locuri. Repartizarea acestora se realizeaz ă cu ajutorul 
aplica ţiei informatice, dac ă în cererea-tip de înscriere a fost bifat ă op ţiunea de înscriere
la şcoala de circumscrip ţie, în cazul neadmiterii la şcoala solicitat ă.
ART. 18
(1) În prima faz ă, cu ajutorul aplica ţiei informatice, to ţi copiii ai c ăror p ărin ţi au 
solicitat înscrierea la şcoala de circumscrip ţie vor fi înmatricula ţi conform op ţiunii.
(2) Dup ă încheierea primei faze, Comisia na ţional ă comunic ă comisiilor de înscriere din 
unit ăţile de înv ăţământ locurile r ămase libere, stabilite în conformitate cu prevederi le 
art. 9 alin. (3).
ART. 19
(1) În a doua faz ă de înscriere, în conformitate cu calendarul înscri erii şi cu programul 
afi şat, la fiecare unitate de înv ăţământ la care au r ămas locuri libere, comisia de 
înscriere din unitatea de înv ăţământ analizeaz ă cererile-tip de înscriere şi documentele 
depuse de p ărin ţii copiilor care au domiciliul în afara circumscrip ţiei şcolare.
(2) În cazul în care num ărul solicit ărilor este mai mic decât sau egal cu num ărul locurilor 
libere, comisia de înscriere din unitatea de înv ăţământ valideaz ă înscrierea copiilor 
respectivi în unitatea de înv ăţământ, f ăr ă nicio restric ţie.
(3) În cazul în care num ărul solicit ărilor este mai mare decât num ărul locurilor libere, 
comisia de înscriere din unitatea de înv ăţământ aplic ă criteriile de departajare generale şi
apoi, dac ă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabil irii candida ţilor care vor fi 
admi şi.
ART. 20
(1) Pân ă la data precizat ă în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din  fiecare 
unitate de înv ăţământ la care au r ămas locuri libere dup ă prima faz ă proceseaz ă cererile 
părin ţilor copiilor proveni ţi din alte circumscrip ţii şcolare şi stabile şte lista copiilor 
care vor fi înmatricula ţi la unitatea de înv ăţământ, în clasa preg ătitoare. Decizia se ia în
func ţie de num ărul de locuri libere, de num ărul de cereri şi pe baza criteriilor de 
departajare.
(2) În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3 ) din Legea nr. 1/2011, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, la solicitarea unit ăţilor de înv ăţământ, inspectoratele şcolare 
pot aproba, în situa ţii excep ţionale, dep ăşirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru 
clasele preg ătitoare la care num ărul solicit ărilor de înscriere ale p ărin ţilor proveni ţi din
alte circumscrip ţii şcolare este mare.
(3) Aplicarea criteriilor şi stabilirea listei copiilor declara ţi admi şi în unitatea de 
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înv ăţământ respectiv ă, respectiv a listei cererilor respinse din lips ă de locuri, se fac în 
plenul comisiei de înscriere din unitatea de înv ăţământ şi se consemneaz ă într-un 
proces-verbal, care r ămâne la dosarul comisiei de înscriere din unitatea de înv ăţământ.
(4) Rezultatele analizei şi decizia comisiei de înscriere din unitatea de înv ăţământ sunt 
transmise comisiei jude ţene/a municipiului Bucure şti şi Comisiei na ţionale, pân ă la data 
prev ăzut ă de calendar.
ART. 21
(1) În a treia faz ă a primei etape de înscriere, cu ajutorul aplica ţiei informatice, se 
proceseaz ă cererile p ărin ţilor care ini ţial au solicitat înscrierea la alt ă unitate de 
înv ăţământ decât şcoala de circumscrip ţie, dar care nu au fost admise din lips ă de locuri şi
care au optat, în cererea-tip de înscriere, pentru întoarcerea la şcoala de circumscrip ţie.
(2) Având în vedere c ă locurile copiilor men ţiona ţi la alin. (1) au fost rezervate la şcoala
de circumscrip ţie pân ă la aceast ă faz ă, to ţi copiii din circumscrip ţia şcolar ă ai c ăror 
părin ţi au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoa rcerea la şcoala de circumscrip ţie,
în cazul în care nu au fost admi şi la şcoala solicitat ă ini ţial, vor fi înmatricula ţi la 
şcoala de circumscrip ţie.
ART. 22
(1) La încheierea primei etape de înscriere, aplica ţia informatic ă stabile şte num ărul de 
locuri disponibile de la fiecare unitate de înv ăţământ.
(2) La încheierea primei etape de înscriere se cons ider ă locuri disponibile, pe lâng ă 
locurile r ămase neocupate dup ă a doua faz ă de repartizare, şi locurile copiilor din 
circumscrip ţia şcolar ă respectiv ă care au fost înmatricula ţi la o alt ă şcoal ă, în faza a 
doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nici o unitate de înv ăţământ în aceast ă etap ă.
De exemplu, dac ă la unitatea de înv ăţământ men ţionat ă la art. 9 alin. (3) au r ămas neocupate
după a doua faz ă de repartizare din cadrul primei etape de înscrier e 5 din cele 10 locuri 
libere, iar din cei 40 de copii din circumscrip ţia şcolar ă care trebuiau înscri şi în clasa 
preg ătitoare 36 au fost înscri şi, 34 la unitatea respectiv ă şi 2 la alte unit ăţi de 
înv ăţământ, atunci la aceast ă unitate de înv ăţământ exist ă în total 11 locuri disponibile 
pentru a doua etap ă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri r ămase libere, 
4 locuri neocupate de copiii din circumscrip ţie înc ă nedistribui ţi şi din cele 2 locuri 
l ăsate neocupate de copiii din circumscrip ţie care sunt înscri şi la alte unit ăţi de 
înv ăţământ.
ART. 23
(1) Lista candida ţilor înmatricula ţi dup ă prima etap ă se afi şeaz ă la fiecare unitate de 
înv ăţământ şi pe site-ul ISJ/ISMB, conform calendarului înscrie rii.
(2) Locurile disponibile de la toate unit ăţile de înv ăţământ din jude ţ/municipiul Bucure şti,
stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 al in. (2), vor fi afi şate la fiecare 
unitate de  înv ăţământ care şcolarizeaz ă clasa preg ătitoare şi pe site-ul ISJ/ISMB, pentru 
informarea p ărin ţilor.
(3) Comisiile/Comisia jude ţene/a municipiului Bucure şti afi şeaz ă situa ţia complet ării 
locurilor la fiecare unitate de înv ăţământ, num ărul de locuri disponibile în sensul art. 22 
şi num ărul copiilor neînscri şi dup ă prima etap ă.
(4) Informa ţiile men ţionate la alin. (3) se afi şeaz ă pe site-ul ISJ/ISMB, precum şi la 
fiecare unitate de înv ăţământ.

CAP. VII
A doua etap ă de înscriere în clasa preg ătitoare

ART. 24
(1) P ărin ţii copiilor care nu au fost cuprin şi într-o unitate de înv ăţământ în prima etap ă 
de înscriere sau care nu au participat la aceasta e tap ă completeaz ă o nou ă cerere-tip de 
înscriere în cea de-a doua etap ă, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doa r pentru unit ăţile de înv ăţământ la care 
exist ă locuri disponibile, afi şate conform prevederilor art. 23. Unit ăţile de înv ăţământ 
care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cere ri-tip de înscriere în înv ăţământul 
primar în etapa a doua, iar op ţiunile online pentru aceste unit ăţi de înv ăţământ vor fi 
respinse de aplica ţia informatic ă.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua , p ărin ţii vor completa, în ordinea 
descresc ătoare a preferin ţelor, maximum 3 op ţiuni pentru unit ăţi de înv ăţământ la care mai 
exist ă locuri disponibile.
ART. 25
(1) P ărin ţii copiilor men ţiona ţi la art. 24 depun cererea-tip de înscriere în înv ăţământul 
primar online sau la secretariatul şcolii aflate pe prima pozi ţie din cele 3 op ţiuni 
exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în  perioada prev ăzut ă de calendarul 
înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea î n aplica ţia informatic ă a datelor 
furnizate de p ărinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la u nitatea de înv ăţământ aflat ă pe prima 
pozi ţie din cele 3 op ţiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezen ţa p ărintelui şi a cel 
puţin unui membru din comisia de înscriere, dup ă procedura men ţionat ă în prezenta 
metodologie.
ART. 26

Page 7



Untitled
(1) Dup ă încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere depuse 
pentru a doua etap ă de înscriere, unit ăţile de înv ăţământ analizeaz ă şi solu ţioneaz ă 
cererile p ărin ţilor, aplicând o procedur ă specific ă elaborat ă de inspectoratul şcolar, pe 
baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locur ilor 
disponibile.
(2) Procedura specific ă menţionat ă la alin. (1) este comunicat ă prin afi şare la unit ăţile de
înv ăţământ şi pe site-ul inspectoratului, conform calendarului înscrierii.
(3) Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti are obliga ţia de a informa MEN cu privire la 
procedura men ţionat ă la alin. (1).
ART. 27
La încheierea opera ţiilor men ţionate la art. 26, conform calendarului înscrierii,  se 
afi şeaz ă lista candida ţilor înmatricula ţi la fiecare unitate de înv ăţământ.
ART. 28
(1) În situa ţia în care mai exist ă copii care nu au fost înc ă înscri şi la nicio unitate de 
înv ăţământ, inspectoratul şcolar centralizeaz ă şi solu ţioneaz ă cererile p ărin ţilor acestor 
copii.
(2) Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti asigur ă cuprinderea în clasa preg ătitoare a 
copiilor care nu au fost înc ă înscri şi la nicio unitate de înv ăţământ, în conformitate cu 
prevederile prezentei metodologii, în func ţie de op ţiunile p ărin ţilor, de num ărul de locuri 
disponibile şi de criteriile de departajare anun ţate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situa ţiilor men ţionate la alin. (1), comisia jude ţeană/a municipiului 
Bucure şti utilizeaz ă locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordin ea stabilit ă prin aplicarea criteriilor 
de departajare generale şi specifice prev ăzute în prezenta metodologie.
(5) În situa ţii excep ţionale, comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti poate decide 
repartizarea copiilor în clase, cu dep ăşirea num ărului maxim de elevi prev ăzut de lege, în 
conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din L egea nr. 1/2011, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare.
(6) Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti asigur ă informarea publicului interesat 
referitor la procedurile ce trebuie aplicate şi la calendarul depunerii şi solu ţion ării 
cererilor de înscriere ale p ărin ţilor men ţiona ţi la alin. (1).
ART. 29
Comisiile/Comisia jude ţene/a municipiului Bucure şti rezolv ă, în a doua etap ă de înscriere, 
orice alt ă situa ţie referitoare la înscrierea în înv ăţământul primar, având în vedere, cu 
prioritate, interesul educa ţional al copilului.

CAP. VIII
Asigurarea dreptului la educa ţie al tuturor copiilor care trebuie s ă î şi fac ă debutul şcolar
în anul 2014-2015

ART. 30
(1) Dup ă încheierea celei de-a doua etape, comisiile/comisi a jude ţene/a municipiului 
Bucure şti analizeaz ă rezultatele cuprinderii copiilor în clasa preg ătitoare, le compar ă cu 
rezultatele recens ământului şi se asigur ă c ă to ţi copiii recenza ţi sunt înmatricula ţi la o 
unitate de înv ăţământ.
(2) Dac ă analiza men ţionat ă la alin. (1) demonstreaz ă c ă exist ă copii recenza ţi neînscri şi 
în nicio unitate de înv ăţământ, ISJ/ISMB şi unit ăţile de înv ăţământ, împreun ă cu 
autorit ăţile administra ţiei publice locale, fac demersurile legale pentru a sigurarea 
dreptului la educa ţie al copiilor care trebuie s ă î şi fac ă debutul şcolar în anul şcolar 
2014-2015.
ART. 31
(1) Copiii care trebuie s ă î şi fac ă debutul şcolar în anul 2014-2015, dar care nu au fost 
înmatricula ţi sau nu au participat la etapele anterioare de îns criere, vor fi distribui ţi de
comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti, cu respectarea interesului educa ţional al 
copilului, a prevederilor prezentei metodologii şi ţinând cont de solicit ările p ărin ţilor.
(2) Distribuirea acestora se face la şcoala de circumscrip ţie sau la alt ă unitate de 
înv ăţământ pentru care opteaz ă p ărintele, pe locurile disponibile.
(3) În cazul în care pentru o unitate de înv ăţământ exist ă mai multe cereri decât locuri 
libere, departajarea se face în func ţie de criteriile men ţionate la art. 10, conform 
prevederilor prezentei metodologii.
(4) CJRAE/CMBRAE vor continua s ă asigure, la solicitarea p ărin ţilor, serviciile de evaluare 
a dezvolt ării psihosomatice a copiilor, inclusiv dup ă încheierea perioadei de evaluare 
prev ăzute în calendarul înscrierii.
ART. 32
Înscrierea copiilor în clasa preg ătitoare, în unit ăţile cu predare în limba unei minorit ăţi 
naţionale, se face în conformitate cu prevederile prez entei metodologii şi cu calendarul 
aprobat.
ART. 33
(1) La stabilirea planurilor de şcolarizare, ISJ şi ISMB vor lua toate m ăsurile pentru a 
asigura dreptul la educa ţie în limba matern ă al tuturor copiilor, alocând unit ăţilor de 
înv ăţământ/sec ţiilor cu predare în limba respectiv ă un num ăr de clase suficient pentru a 
permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc s ă studieze în limba matern ă respectiv ă.
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(2) Prevederile alin. (1) se aplic ă pentru asigurarea dreptului copiilor apar ţinând 
minorit ăţilor na ţionale de a studia în limba matern ă, respectiv dreptul de a studia limba 
matern ă, conform legii.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic ă, în egal ă măsur ă, pentru asigurarea dreptului copiilor 
de a studia în limba român ă, în zonele în care majoritatea unit ăţilor de înv ăţământ sunt cu 
predare în alt ă limb ă.
ART. 34
(1) În localit ăţile în care majoritatea unit ăţilor de înv ăţământ sunt cu predare în limba 
română şi exist ă unit ăţi de înv ăţământ/sec ţii cu predare în limba unei minorit ăţi na ţionale,
comisiile jude ţene şi a municipiului Bucure şti vor lua toate m ăsurile pentru a asigura 
accesul oric ărui copil din localitate la studiul în limba matern ă, prin stabilirea de 
circumscrip ţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limb ă matern ă limba respectiv ă.
(2) Dac ă în localit ăţile men ţionate la alin. (1) exist ă un num ăr mic de unit ăţi de 
înv ăţământ cu predare în limba unei minorit ăţi, atunci inspectoratele şcolare respective pot
decide s ă nu aloce circumscrip ţii şcolare pentru aceste unit ăţi de înv ăţământ. În acest caz,
părin ţii copiilor care au ca limb ă matern ă limba minorit ăţii respective pot solicita 
înscrierea la oricare dintre unit ăţile de înv ăţământ cu predare în limba respectiv ă.
(3) Pentru unit ăţile de înv ăţământ cu predare în limba unei minorit ăţi na ţionale din 
localit ăţile men ţionate la alin. (2), înscrierea copiilor apar ţinând minorit ăţii na ţionale 
respective se face în prima etap ă de înscriere, aplicând criteriile generale şi criteriile 
specifice de departajare elaborate de fiecare unita te de înv ăţământ, conform prevederilor 
art. 10.
(4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplic ă în mod similar pentru unit ăţile de 
înv ăţământ cu predare în limba român ă din localit ăţile în care majoritatea unit ăţilor de 
înv ăţământ sunt cu predare într-o limb ă a minorit ăţilor na ţionale.
ART. 35
(1) În localit ăţile în care func ţioneaz ă unit ăţi de înv ăţământ teologic/confesional care 
şcolarizeaz ă nivelul de înv ăţământ primar, inspectoratele şcolare decid dac ă acestor unit ăţi
li se aloc ă sau nu circumscrip ţie şcolar ă.
(2) În cazul în care unit ăţilor de înv ăţământ men ţionate la alin. (1) li se aloc ă 
circumscrip ţie şcolar ă, procedura de înscriere în clasa preg ătitoare este cea prev ăzut ă la 
cap. V, VI şi VII.
(3) În cazul în care unit ăţilor de înv ăţământ men ţionate la alin. (1) nu li se aloc ă 
circumscrip ţie şcolar ă, procedura de înscriere în clasa preg ătitoare este cea prev ăzut ă la 
cap. X pentru unit ăţile de înv ăţământ particular.

CAP. IX
Înscrierea în înv ăţământul special

ART. 36
(1) Copiii cu cerin ţe educa ţionale speciale pot fi înscri şi în şcolile de mas ă, în 
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În situa ţiile în care orientarea şcolar ă impune înscrierea în înv ăţământul special, 
părin ţii se adreseaz ă şcolii de circumscrip ţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi 
informa ţiile necesare pentru înscrierea în înv ăţământul special.
ART. 37
(1) Înscrierea copiilor cu cerin ţe educa ţionale speciale în înv ăţământul special se face 
direct la şcoala special ă, cu documentele prev ăzute de prezenta metodologie, la care se 
adaug ă documentul care atest ă orientarea c ătre şcoala special ă.
(2) Comisiile de înscriere din unit ăţile de înv ăţământ special completeaz ă cererile-tip de 
înscriere direct în aplica ţia informatic ă.
(3) Dup ă completare, cererea-tip de înscriere este tip ărit ă, verificat ă şi semnat ă de 
părinte.
(4) To ţi copiii care au orientarea şcolar ă pentru înv ăţământul special vor fi înmatricula ţi 
conform solicit ării.

CAP. X
Înscrierea în înv ăţământul particular

ART. 38
(1) ISJ şi ISMB solicit ă unit ăţilor de înv ăţământ particular autorizate sau acreditate date 
referitoare la oferta de locuri pentru clasa preg ătitoare.
(2) Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor c are î şi fac debutul şcolar în anul şcolar
2014-2015 într-o unitate de înv ăţământ, la solicitarea unit ăţilor de înv ăţământ particular 
autorizate sau acreditate, ISJ şi ISMB includ oferta unit ăţilor de înv ăţământ particular în 
aplica ţia informatic ă utilizat ă pentru înscrierea copiilor în clasa preg ătitoare şi o 
comunic ă şcolilor din înv ăţământul de stat.
(3) Fiecare unitate de înv ăţământ are obliga ţia de a oferi, la solicitarea p ărin ţilor, 
inclusiv informa ţii referitoare la unit ăţile de înv ăţământ particular autorizate sau 
acreditate care au în ofert ă clase preg ătitoare.
(4) Şcolile din înv ăţământul de stat vor oferi p ărin ţilor informa ţii doar despre acele 
unit ăţi de înv ăţământ particular care au transmis informa ţiile necesare c ătre ISJ/ISMB.
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ART. 39
(1) Înscrierea copiilor în unit ăţile de înv ăţământ particular care au solicitat includerea 
ofertei lor de şcolarizare în aplica ţia informatic ă utilizat ă pentru înscrierea copiilor în 
clasa preg ătitoare se face prin completarea şi validarea cererii-tip de înscriere şi 
respectarea procedurilor prev ăzute în prezenta metodologie.
(2) Înscrierea copiilor în unit ăţile de înv ăţământ particular prev ăzute la alin. (1) se face
în prima etap ă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de 
înv ăţământ particular solicitat ă de p ărinte, acesta poate fi înscris la şcoala de 
circumscrip ţie, dac ă p ărintele a bifat op ţiunea de întoarcere la şcoala de circumscrip ţie 
prev ăzut ă la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, particip ă la a doua etap ă de înscriere.
ART. 40
(1) În cazul în care p ărintele dore şte înscrierea la o unitate de înv ăţământ particular care
nu a dorit includerea ofertei sale de şcolarizare în aplica ţia informatic ă, înscrierea se 
face de c ătre p ărinte direct la unitatea de înv ăţământ, conform procedurilor stabilite de 
aceasta.
(2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, un it ăţile de înv ăţământ particular 
menţionate la alin. (1) transmit ISJ/ISMB informa ţiile referitoare la elevii înmatricula ţi 
în clasa preg ătitoare, respectiv în clasa I.

CAP. XI
Înscrierea în unit ăţile de înv ăţământ care au în ofert ă clase organizate conform 
reglement ărilor specifice alternativelor educa ţionale

ART. 41
(1) Înscrierea copiilor în clasa preg ătitoare la unit ăţile de înv ăţământ care au în ofert ă 
clase organizate conform reglement ărilor specifice alternativelor educa ţionale, denumite în 
continuare unit ăţi de înv ăţământ alternativ, se face de c ătre p ărinte, în conformitate cu 
propriile op ţiuni, cu num ărul de locuri alocat claselor organizate conform pr incipiilor 
specifice alternativei educa ţionale şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Unit ăţile de înv ăţământ alternativ de stat vor fi incluse în aplica ţia informatic ă 
pentru înscrierea în clasa preg ătitoare.
(3) Unit ăţile de înv ăţământ alternativ particular autorizate sau acreditat e care doresc s ă 
fie incluse în aplica ţia informatic ă pentru înscrierea în clasa preg ătitoare vor transmite 
inspectoratelor şcolare toate informa ţiile necesare pentru a participa la procedurile 
prev ăzute de prezenta metodologie.
(4) Unit ăţile de înv ăţământ alternativ de stat, precum şi cele particulare autorizate sau 
acreditate care doresc s ă fie incluse în aplica ţia informatic ă pentru înscrierea în clasa 
preg ătitoare vor stabili criteriile specifice de departa jare, în conformitate cu prevederile
prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de înv ăţământ are obliga ţia de a oferi, la solicitarea p ărin ţilor, 
informa ţii referitoare la unit ăţile de înv ăţământ alternativ autorizate sau acreditate din 
jude ţ/municipiul Bucure şti care au în ofert ă clase preg ătitoare şi care îndeplinesc 
condi ţiile precizate la alin. (2) şi (3).
ART. 42
(1) În cazul unit ăţilor de înv ăţământ alternativ de stat care au constituit ă circumscrip ţie 
şcolar ă, se vor parcurge etapele de înscriere prev ăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul unit ăţilor de înv ăţământ alternativ de stat care nu au constituit ă 
circumscrip ţie şcolar ă, p ărin ţii se vor adresa pentru înscriere direct unit ăţii de 
înv ăţământ dorite. Înscrierea copiilor în clasa preg ătitoare la aceste unit ăţi de înv ăţământ
se face în prima etap ă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de 
înv ăţământ alternativ solicitat ă de p ărinte, acesta poate fi înscris la şcoala de 
circumscrip ţie, dac ă p ărintele a bifat op ţiunea de întoarcere la şcoala de circumscrip ţie 
prev ăzut ă la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, particip ă la a doua etap ă de înscriere.
ART. 43
Înscrierea la unit ăţile de înv ăţământ alternativ particulare se face în conformitate  cu 
prevederile prezentei metodologii referitoare la în scrierea în înv ăţământul particular.
ART. 44
La încheierea tuturor etapelor de înscriere, inspec toratele şcolare vor colecta de la 
unit ăţile de înv ăţământ alternativ a c ăror ofert ă nu a fost inclus ă în aplica ţia informatic ă

situa ţia înscrierilor în clasa preg ătitoare, pentru fiecare alternativ ă educa ţional ă.

CAP. XII
Înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vâr sta de 7 ani pân ă la data de 31 august 
2014 inclusiv

ART. 45
(1) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani pân ă la data de 31 august 2014 inclusiv, care nu 
au fost înscri şi în înv ăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi ai c ăror p ărin ţi 
solicit ă înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatricula ţi în clasele I deja existente, pe 
locurile disponibile.
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(2) În sensul prezentei metodologii, locurile dispo nibile la clasa I pentru înscrierea 
copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani pân ă la data de 31 august 2014 inclusiv şi nu au 
fost înscri şi în înv ăţământul primar în anul şcolar 2013-2014, ai c ăror p ărin ţi solicit ă 
înscrierea direct în clasa I, se stabilesc dup ă cum urmeaz ă:
a) dac ă numărul de elevi existen ţi în clasa preg ătitoare în anul şcolar 2013-2014 este mai 
mare sau egal cu 25, atunci nu exist ă locuri disponibile în clas ă;
b) dac ă numărul de elevi existen ţi în clasa preg ătitoare în anul şcolar 2013-2014 este mai 
mic decât 25, atunci num ărul de locuri disponibile se calculeaz ă ca diferen ţa între 25 şi 
numărul de elevi existen ţi în clas ă în anul şcolar 2013-2014.
(3) În cazul în care exist ă solicit ări de înscriere în clasa I a copiilor care nu au fo st 
înscri şi în înv ăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi care împlinesc 7 ani în perioada
1 septembrie-31 decembrie 2014, inspectoratele şcolare/ unit ăţile de înv ăţământ vor consilia
părin ţii privind nevoia de a lua decizii în interesul edu caţional al elevului şi îi vor 
informa c ă solicitarea nu poate fi solu ţionat ă decât în situa ţia în care evaluarea 
dezvolt ării psihosomatice atest ă preg ătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clas ei 
I. În cazul în care rezultatul evalu ării arat ă c ă dezvoltarea psihosomatic ă nu poate asigura
parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi îns cri şi în clasa preg ătitoare. Rezultatul 
evalu ării nu poate fi contestat.
(4) Evaluarea dezvolt ării psihosomatice men ţionate la alin. (3) se organizeaz ă şi se 
desf ăşoar ă în conformitate cu prevederile art. 7.
(5) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndepline sc condi ţiile men ţionate la alin. (1) şi 
(3) se face în perioada prev ăzut ă în calendarul înscrierii pentru aceast ă categorie de 
copii.
(6) Depunerea solicit ărilor de înscriere în clasa I a copiilor men ţiona ţi la alin. (1) şi 
(3) se face direct la unitatea de înv ăţământ, neexistând posibilitatea complet ării online.
ART. 46
(1) Copiii care îndeplinesc condi ţiile men ţionate la art. 45, ai c ăror p ărin ţi solicit ă 
înscrierea în clasa I la şcoala de circumscrip ţie, vor fi înscri şi la unitatea de înv ăţământ
solicitat ă, în urma unei solicit ări scrise depuse de p ărinte la unitatea de înv ăţământ în 
perioada prev ăzut ă în calendarul înscrierii pentru aceast ă categorie de copii.
(2) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndepline sc condi ţiile men ţionate la art. 45, ai 
căror p ărin ţi solicit ă înscrierea în alt ă şcoal ă decât şcoala de circumscrip ţie, se face 
conform unei  proceduri specifice elaborate de insp ectoratul şcolar, pe baza criteriilor 
generale şi a celor specifice de departajare men ţionate la art. 10, în limita locurilor 
disponibile, în perioada prev ăzut ă în calendarul înscrierii pentru aceast ă categorie de 
copii.
ART. 47
(1) În situa ţii excep ţionale, în func ţie de num ărul solicit ărilor pentru înscrierea direct 
în clasa I a copiilor care îndeplinesc condi ţiile men ţionate la art. 45, consiliul de 
administra ţie al inspectoratului şcolar poate aproba dep ăşirea efectivului maxim de 25 de 
elevi la clas ă, pentru a asigura cuprinderea în clasa I a tuturor  copiilor.
(2) În situa ţii excep ţionale, inspectoratele şcolare pot solicita MEN înfiin ţarea unor noi 
clase I, în cazul în care num ărul solicit ărilor depuse de p ărin ţii copiilor care îndeplinesc
condi ţiile men ţionate la alin. (1) justific ă acest lucru sau în cazul în care unitatea de 
înv ăţământ nu a avut clas ă preg ătitoare în anul şcolar 2013-2014. Înfiin ţarea acestor clase 
se va face doar dac ă în acele unit ăţi de înv ăţământ exist ă s ăli de clas ă disponibile, în 
care procesul de înv ăţământ poate fi organizat în mod corespunz ător.
(3) În situa ţia în care capacitatea unei unit ăţi de înv ăţământ nu permite cuprinderea în 
clasa I a tuturor copiilor din circumscrip ţia şcolar ă menţiona ţi la art. 45, inspectoratele 
şcolare pot decide reconfigurarea circumscrip ţiilor şcolare astfel încât s ă asigure 
optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa I.
ART. 48
Informa ţiile cu privire la locurile disponibile la clasa I,  pentru înscrierea copiilor care 
îndeplinesc condi ţiile men ţionate la art. 45, ai c ăror p ărin ţi solicit ă înscrierea direct în
clasa I, sunt puse la dispozi ţia p ărin ţilor de c ătre unit ăţile de înv ăţământ prin afi şare la
sediul unit ăţii de înv ăţământ şi pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea ar e site 
propriu. Informa ţiile sunt puse la dispozi ţia p ărin ţilor şi prin publicarea pe site-ul 
inspectoratului şcolar.

CAP. XIII
Coordonarea procesului de înscriere a copiilor în î nvăţământul primar

ART. 49
(1) Coordonarea, la nivel na ţional, a procesului de înscriere a copiilor în înv ăţământul 
primar este asigurat ă de Comisia na ţional ă.
(2) Comisia na ţional ă se compune din:
a) pre şedinte - secretar de stat din MEN;
b) vicepre şedin ţi - personal cu func ţii de conducere din MEN;
c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din M EN;
d) 4-5 membri - directori şi inspectori de specialitate din MEN.
(3) Componen ţa nominal ă a Comisiei na ţionale se stabile şte prin ordin al ministrului 
educa ţiei na ţionale.
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ART. 50
Atribu ţiile Comisiei na ţionale sunt urm ătoarele:
a) stabile şte modelul cererii-tip de înscriere şi îl transmite comisiilor jude ţene/a 
municipiului Bucure şti;
b) asigur ă aplica ţia informatic ă pentru înscrierea copiilor în înv ăţământul primar;
c) instruie şte pre şedin ţii comisiilor jude ţene/a municipiului Bucure şti;
d) elaboreaz ă şi transmite ISJ/ISMB instruc ţiuni referitoare la înscrierea copiilor în 
înv ăţământul primar;
e) asigur ă transmiterea informa ţiilor referitoare la înscrierea copiilor în înv ăţământul 
primar, pentru anul şcolar 2014-2015, c ătre mijloacele de comunicare în mas ă, pentru a 
asigura transparen ţa şi informarea p ărin ţilor şi a publicului interesat;
f) controleaz ă şi îndrum ă ac ţiunile legate de înscrierea copiilor în înv ăţământul primar în 
jude ţele ţării, urm ărind respectarea prevederilor prezentei metodologii ;
g) proceseaz ă cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplica ţiei informatice, şi realizeaz ă 
repartizarea la şcoala de circumscrip ţie a copiilor ai c ăror p ărin ţi au solicitat acest 
lucru în cererea-tip. Transmite inspectoratelor şcolare şi unit ăţilor de înv ăţământ lista 
candida ţilor admi şi şi a num ărului de locuri disponibile, dup ă repartizarea acestor 
candida ţi;
h) poate numi delega ţi ai Comisiei na ţionale, care s ă controleze şi s ă îndrume activitatea 
comisiilor jude ţene/a municipiului Bucure şti şi a comisiilor de înscriere din unit ăţile de 
înv ăţământ;
i) analizeaz ă desf ăşurarea procesului de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar la 
nivel na ţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile j udeţene/a municipiului 
Bucure şti, şi prezint ă concluziile acestei analize conducerii MEN;
j) propune ministrului educa ţiei na ţionale modific ări ale metodologiei de înscriere a 
copiilor în înv ăţământul primar.
ART. 51
(1) Coordonarea la nivel jude ţean/al municipiului Bucure şti a procesului de înscriere a 
copiilor în înv ăţământul primar este asigurat ă de comisia jude ţeană/a municipiului 
Bucure şti.
(2) Comisiile/Comisia jude ţene/a municipiului Bucure şti organizeaz ă comisii de înscriere în 
unit ăţile de înv ăţământ.
ART. 52
(1) Comisia jude ţeană/a municipiului Bucure şti este numit ă prin decizie a inspectorului 
şcolar general şi este compus ă din:
a) pre şedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct;
b) secretari - 1-3 inspectori şcolari;
c) membri - 1-5 inspectori şcolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, 
secretari.
(2) În situa ţii bine justificate, num ărul de secretari şi de membri ai comisiei jude ţene şi 
ai Comisiei Municipiului Bucure şti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorul ui şcolar
general. Decizia se comunic ă Comisiei na ţionale.
(3) Inspectorii şcolari pentru înv ăţământ primar şi pentru înv ăţământul pre şcolar, 
informaticianul inspectoratului şi, dup ă caz, inspectorul de limba şi literatura 
matern ă/inspectorul pentru minorit ăţi fac parte din comisia men ţionat ă la alin. (1).
(4) Comisiile jude ţene şi Comisia Municipiului Bucure şti au urm ătoarele atribu ţii:
a) organizeaz ă, monitorizeaz ă şi r ăspund de modul de desf ăşurare a ac ţiunilor de înscriere a
copiilor în înv ăţământul primar, în jude ţul respectiv/municipiul Bucure şti, în conformitate 
cu prevederile legale şi ale prezentei metodologii;
b) r ăspund de transmiterea prezentei metodologii şi a tuturor reglement ărilor privitoare la 
înscrierea copiilor în clasa  preg ătitoare şi în clasa I în unit ăţile de înv ăţământ care 
şcolarizeaz ă nivelul de înv ăţământ pre şcolar şi primar;
c) r ăspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadr elor didactice, a p ărin ţilor şi a 
publicului larg cu privire la ac ţiunile de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar;
d) elaboreaz ă, împreun ă cu directorii unit ăţilor de înv ăţământ, un plan de m ăsuri pentru 
preg ătirea şi organizarea înscrierii copiilor în înv ăţământul primar; acest plan cuprinde, 
în mod obligatoriu, planificarea perioadei ac ţiunilor de consiliere şi de orientare a 
părin ţilor copiilor înscri şi la gr ădini ţă în grupa mare;
e) stabilesc planul de şcolarizare, în func ţie de rezultatele recens ământului copiilor care 
au împlinit vârsta pentru debutul şcolar şi de capacitatea de cuprindere a şcolilor, precum 
şi în func ţie de num ărul cererilor de înscriere depuse conform prevederi lor prezentei 
metodologii, şi anun ţă unit ăţilor de înv ăţământ num ărul de locuri alocate pentru clasa 
preg ătitoare;
f) introduc în aplica ţia informatic ă numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de
înv ăţământ, conform planului de şcolarizare aprobat, respectiv conform datelor furni zate de 
unit ăţile de înv ăţământ particular;
g) asigur ă crearea unei baze de date la nivelul fiec ărei unit ăţi de înv ăţământ şi la nivel 
jude ţean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce  urmeaz ă s ă fie cuprin şi în clasa 
preg ătitoare, a şa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscri ere, şi coordoneaz ă 
completarea bazei de date;
h) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare unitate de înv ăţământ 
care va avea clase preg ătitoare, o comisie de înscriere format ă din directori, profesori, 
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operatori PC, secretari, care s ă asigure buna desf ăşurare a opera ţiunilor legate de crearea 
bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa  preg ătitoare;
i) instruiesc persoanele care fac parte din comisii le de înscriere din unit ăţile de 
înv ăţământ;
j) analizeaz ă, în vederea acord ării avizului de legalitate, criteriile specifice de  
departajare, propuse de consiliile de administra ţie din unit ăţile de înv ăţământ;
k) transmit c ătre fiecare unitate de înv ăţământ modelul electronic al cererii-tip de 
înscriere şi îndrum ă opera ţiile de completare a acestora, de verificare a cere rilor-tip 
listate din calculator şi de corectare a eventualelor erori;
l) elaboreaz ă procedura specific ă de repartizare a copiilor pe locurile disponibile în a 
doua etap ă de înscriere în clasa preg ătitoare, pe care o comunic ă unit ăţilor de înv ăţământ 
şi o afi şeaz ă pe site-ul inspectoratului; informeaz ă Comisia na ţional ă din cadrul MEN cu 
privire la aceast ă procedur ă;
m) centralizeaz ă şi solu ţioneaz ă cererile p ărin ţilor copiilor care nu au fost înscri şi la 
vreo unitate de înv ăţământ, dup ă finalizarea celei de-a doua etape de înscriere;
n) elaboreaz ă procedura specific ă de repartizare a copiilor care nu au fost înscri şi în 
înv ăţământul primar în anul şcolar 2013-2014, care îndeplinesc condi ţiile de înscriere în 
clasa I şi ai c ăror p ărin ţi opteaz ă pentru alt ă unitate de înv ăţământ decât şcoala de 
circumscrip ţie, pe locurile disponibile, pe care o comunic ă unit ăţilor de înv ăţământ şi o 
afi şeaz ă pe site-ul inspectoratului; informeaz ă Comisia na ţional ă din cadrul MEN cu privire 
la aceast ă procedur ă;
o) asigur ă, conform prevederilor prezentei metodologii, insti tuirea şi func ţionarea unui 
telverde, la care p ărin ţii şi alte persoane interesate pot ob ţine, gratuit, informa ţii 
referitoare la cuprinderea copiilor în înv ăţământul primar;
p) numesc reprezentan ţi ai comisiei jude ţene/a municipiului Bucure şti care s ă ţin ă permanent
leg ătura cu presa, pentru a oferi informa ţii corecte şi actualizate despre înscrierea 
copiilor în înv ăţământul primar, inclusiv despre posibilitatea de inf ormare la telverde şi 
numărul acestuia;
q) la sfâr şitul fiec ărei etape de înscriere coordoneaz ă afi şarea, în fiecare unitate de 
înv ăţământ şi pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatricul aţi şi a locurilor r ămase 
disponibile;
r) pot numi delega ţi ai comisiei jude ţene/a municipiului Bucure şti care s ă controleze şi s ă 
îndrume activitatea comisiilor de înscriere din uni t ăţile de înv ăţământ;
s) controleaz ă respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unit ăţile de 
înv ăţământ din jude ţ/municipiul Bucure şti şi sanc ţioneaz ă, în conformitate cu prevederile 
legale, înc ălcarea legisla ţiei în vigoare de c ătre membrii comisiilor de înscriere;
ş) se asigur ă c ă to ţi copiii care trebuie s ă î şi fac ă debutul şcolar în anul şcolar 
2014-2015 sunt înscri şi într-o unitate de înv ăţământ în înv ăţământul primar şi fac 
demersurile legale pentru a asigura participarea la  educa ţie a acestora;
t) elaboreaz ă şi transmit MEN raportul cu privire la modul de desf ăşurare a procesului de 
înscriere a copiilor în înv ăţământul primar, în termen de 10 zile de la încheiere a ultimei 
etape de înscriere, şi propun eventuale modific ări ale prezentei metodologii.
(5) La şedin ţele comisiei jude ţene/a municipiului Bucure şti particip ă persoana responsabil ă 
cu telverde, informând comisia referitor la toate a spectele semnalate pe aceast ă cale.
ART. 53
(1) Comisia de înscriere din unitatea de înv ăţământ este alc ătuit ă din:
a) pre şedinte - directorul sau directorul adjunct al unit ăţii de înv ăţământ;
b) secretar - secretarul- şef sau secretarul unit ăţii de înv ăţământ;
c) membri - 1-7 cadre didactice, informaticieni, se cretari etc.
(2) Comisia de înscriere din unitatea de înv ăţământ are urm ătoarele atribu ţii:
a) asigur ă informarea p ărin ţilor referitor la prevederile legale, la proceduril e şi 
calendarul înscrierii;
b) asigur ă crearea bazei de date privitoare la candida ţii pentru înscrierea în clasa 
preg ătitoare; în acest scop aloc ă un num ăr suficient de calculatoare pentru a asigura 
fluen ţa procesului de înscriere la clasa preg ătitoare, precum şi resursa uman ă necesar ă şi 
competent ă pentru operarea pe calculator;
c) verific ă documentele depuse la înscriere, în prezen ţa p ărin ţilor, completeaz ă în 
aplica ţia informatic ă şi/sau valideaz ă cererile-tip de înscriere cuprinzând datele person ale
şi, dup ă caz, informa ţia necesar ă pentru asigurarea departaj ării candida ţilor proveni ţi din 
alte circumscrip ţii;
d) r ăspunde de transcrierea corect ă a datelor în cererile-tip de înscriere şi verific ă, 
împreun ă cu p ărin ţii, corectitudinea informa ţiilor introduse în aplica ţia informatic ă; 
efectueaz ă corectarea gre şelilor sesizate;
e) stabile şte şi anun ţă din timp criteriile de departajare specifice unit ăţii de înv ăţământ,
care se aplic ă în situa ţia în care exist ă mai multe cereri de la p ărin ţi din afara 
circumscrip ţiei şcolare decât locuri r ămase libere dup ă înscrierea copiilor din 
circumscrip ţia şcolar ă;
f) transmite, spre analiz ă şi în vederea acord ării avizului de legalitate, comisiei 
jude ţene/a municipiului Bucure şti criteriile specifice de departajare care se apli că în 
cazul în care exist ă mai multe solicit ări de înscriere a copiilor din afara circumscrip ţiei 
şcolare decât locuri libere;
g) proceseaz ă, pe baza informa ţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse
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de p ărin ţi, cererile de înscriere ale p ărin ţilor care au domiciliul în afara circumscrip ţiei
şcolare şi solicit ă înscrierea la respectiva unitate de înv ăţământ pe locurile r ămase 
libere; admit sau resping cererile acestora, prin a plicarea criteriilor generale şi 
specifice de departajare, şi propune consiliului de administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ 
lista candida ţilor admi şi, spre validare;
h) asigur ă marcarea în aplica ţia informatic ă a cererilor-tip de înscriere depuse de p ărin ţii
copiilor care provin din alt ă circumscrip ţie şcolar ă, admi şi în unitatea de înv ăţământ;
i) asigur ă prezen ţa permanent ă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei  de 
înscriere din unitatea de înv ăţământ, care s ă ofere informa ţii şi consiliere persoanelor 
care se prezint ă pentru completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a 
solicita informa ţii referitoare la cuprinderea copiilor în înv ăţământul primar;
j) afi şeaz ă, în termenul stabilit de prezenta metodologie, lis tele copiilor înmatricula ţi la
clasa preg ătitoare;
k) asigur ă înscrierea copiilor care îndeplinesc condi ţiile prev ăzute la art. 45, ai c ăror 
părin ţi solicit ă înscrierea direct în clasa I, în conformitate cu p revederile prezentei 
metodologii şi ale procedurii specifice elaborate de comisia jud eţeană/a municipiului 
Bucure şti, şi completeaz ă în aplica ţia informatic ă datele acestora;
l) elaboreaz ă şi transmite ISJ/ISMB raportul cu privire la modul d e desf ăşurare a procesului
de înscriere a copiilor în înv ăţământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea  ultimei
etape de înscriere, şi propune eventuale modific ări ale prezentei metodologii.

CAP. XIV
Dispozi ţii finale

ART. 54
Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în cl asa preg ătitoare sau în clasa I se 
pedepse şte conform legii şi atrage pierderea locului ob ţinut prin fraud ă.
ART. 55
Persoanele vinovate de transcrierea eronat ă a datelor personale ale copiilor sau de 
nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vo r fi sanc ţionate disciplinar, 
administrativ, civil sau penal, dup ă caz.
ART. 56
(1) Se interzice unit ăţilor de înv ăţământ de stat s ă instituie taxe sau s ă solicite 
părin ţilor alte foloase pentru a realiza înscrierea copii lor în clasa preg ătitoare, 
respectiv în clasa I.
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea ac ţiunii de colectare a unor fonduri materiale 
sau b ăneşti de la p ărin ţii care solicit ă înscrierea în înv ăţământul primar.
(3) Personalul din înv ăţământ care, în procesul de înscriere a copiilor în c lasa 
preg ătitoare, respectiv în clasa I, s ăvâr şeşte fapte de natur ă penal ă sau care manifest ă 
neglijen ţă în îndeplinirea atribu ţiilor ce îi revin este sanc ţionat în conformitate cu 
prevederile legisla ţiei în vigoare.
ART. 57
(1) Unit ăţile de înv ăţământ cu program integrat de art ă şi sportiv care, potrivit 
reglement ărilor în vigoare, pot organiza programul integrat î ncepând cu înv ăţământul primar 
pot şcolariza elevi în înv ăţământul de art ă şi sportiv începând cu clasa I.
(2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integ rat de art ă şi sportiv se face în 
conformitate cu prevederile legii şi ale metodologiilor în vigoare.
ART. 58
(1) Comisiile jude ţene şi Comisia Municipiului Bucure şti monitorizeaz ă şi controleaz ă 
activitatea comisiilor de înscriere din unit ăţile de înv ăţământ, verificând respectarea 
legalit ăţii, a transparen ţei şi a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv do cumentele 
elaborate de comisiile de înscriere din unit ăţile de înv ăţământ sau documentele depuse 
pentru înscrierea copiilor în clasa preg ătitoare sau în clasa I, şi iau m ăsurile care se 
impun pentru respectarea legalit ăţii şi asigurarea drepturilor egale pentru to ţi copiii.
(2) Comisiile jude ţene şi Comisia Municipiului Bucure şti pot solu ţiona cererile de înscriere
în înv ăţământul primar sau cererile de amânare a înscrierii în înv ăţământul primar a 
copiilor care nu se încadreaz ă în tran şele de vârst ă prev ăzute de prezenta metodologie, dup ă

ce p ărin ţii vor fi consilia ţi privind nevoia de a lua decizii în interesul educ aţional al 
copilului şi dup ă ce îi vor informa c ă solicitarea nu poate fi solu ţionat ă decât în situa ţia
în care evaluarea dezvolt ării psihosomatice, efectuat ă de CJRAE/CMBRAE, atest ă preg ătirea 
copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei/niv elului de înv ăţământ pentru care se 
solicit ă înscrierea.
ART. 59
Comisiile jude ţene/Comisia Municipiului Bucure şti, precum şi comisiile de înscriere din 
unit ăţile de înv ăţământ pot solicita autorit ăţilor în drept verificarea respect ării 
prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden ţa, domiciliul, 
re şedin ţa şi actele de identitate ale cet ăţenilor români, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare.
ART. 60
Comisia na ţional ă verific ă, direct sau prin delega ţii s ăi, respectarea prezentei metodologii
şi ia m ăsurile care se impun pentru respectarea acesteia.
ART. 61
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Comisia na ţional ă poate solicita ministrului educa ţiei na ţionale, în situa ţii justificate, 
modific ări ale calendarului înscrierii.
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