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Ghid  simplificat privind  procedura de înscriere în învatamântul primar 

 

Situatia 1 

Pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani pâna la data de 31 august 2020 inclusiv 

 

Art. 5. - (1) Parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali, ai caror 

copii împlinesc vârsta de 6 ani pâna la data de 31 august 2020 inclusiv, au 

obligatia de a înscrie copiii în învatamântul primar în clasa pregatitoare, în 

conformitate cu prevederile legii si ale prezentei metodologii. 

Art. 13. - (1) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin 

e-mail, prin posta sau se poate depune la secretariatul unitatii de învatamânt 

la care parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreste 

înscrierea copilului. 

   (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevazuta de 

calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicatia informatica a datelor 

furnizate de parinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. În situatia 

completarii online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau 

prin posta, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite 

unitatii de învatamânt declaratia-tip pe propria raspundere, prevazuta în anexa 

nr. 3, cu privire la veridicitatea informatiilor introduse în cerere, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregatitoare, în situatia mentionata la art. 

6 alin.(1). 

   (3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie si se face la unitatea 

de învatamânt la care parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal 

solicita înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice si consta în 

compararea datelor introduse în aplicatia informatica cu documentele transmise 

de catre parinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de 

înscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut 

prin frauda. 

   (4) În situatia depunerii cererii-tip de înscriere si a documentelor 

justificative direct la unitatea de învatamânt, verificarea si validarea datelor 

introduse se fac în prezenta parintelui/tutorelui legal 

instituit/reprezentantului legal si a cel putin unui membru din comisia de 

înscriere, conform programarii realizate de catre unitatea de învatamânt. 

Art. 14.-(2) Parintele/Tutorele legal instituit/Reprezentantul legal depune, în 

momentul completarii cererii-tip de înscriere la unitatea de învatamânt sau, 
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dupa caz, în momentul validarii acesteia, o fotocopie a actului de identitate 

propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului. Copiile sunt 

certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de învatamânt, 

pe baza documentelor originale. 

 

Situatia 2 

1. Pentru copiii care au frecventat gradinita si care implinesc varsta de 6 ani in perioada 01.09.2020-

31.12.2020  

Art. 6. - (1) Parintii ai caror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot sa îsi înscrie copiii în învatamântul 

primar, în clasa pregatitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este 

corespunzator. 

   (2) În situatia copiilor mentionati la alin. (1) care au frecventat gradinita, 

înscrierea în clasa pregatitoare se face la solicitarea scrisa a 

parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali, în baza 

recomandarii eliberate de unitatea de învatamânt cu nivel prescolar. Solicitarea 

de eliberare a recomandarii prevazute în anexa nr. 1 poate fi depusa direct la 

unitatea de învatamânt sau transmisa prin posta/mijloace electronice. La 

solicitarea parintelui, unitatea de învatamânt cu nivel prescolar poate 

transmite recomandarea si prin posta cu confirmare de primire sau prin mijloace 

electronice. 

   (3) Parintii/Tutorii legal instituiti/Împuternicitii legali, ai caror copii 

împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, 

care nu opteaza pentru înscrierea copiilor în clasa pregatitoare în anul scolar 

2020-2021, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzator 

pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, vor fi consiliati în vederea 

înscrierii copiilor la gradinita, în grupa mare. 

Art. 14. 

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

care împlineste vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 

inclusiv, alaturi de documentele mentionate la alin. (2), parintele/tutorele 

legal instituit/reprezentantul legal depune/transmite si o copie a recomandarii 

de înscriere în clasa pregatitoare. 

 

2. Pentru copiii care nu au frecventat gradinita/se intorc din strainatate si care implinesc varsta de 6 

ani in perioada 01.09.2020-31.12.2020 
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Art. 6. - (1) Parintii ai caror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot sa îsi înscrie copiii în învatamântul 

primar, în clasa pregatitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este 

corespunzator. 

Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltarii copiilor, mentionata la art. 6 alin. (1), 

se efectueaza de catre centrele judetene de resurse si asistenta 

educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala 

(CJRAE/CMBRAE) doar în situatia copiilor care nu au frecventat gradinita sau 

care s-au întors din strainatate, în perioada prevazuta de Calendarul înscrierii 

în învatamântul primar.  

 

Situatia 3 

 

Pentru copiii care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de 

Metodologie 

Art. 53. - (2) Situatiile exceptionale ale copiilor care nu se încadreaza în 

transele de vârsta prevazute de prezenta metodologie si cererile de amânare a 

înscrierii în învatamântul primar vor fi analizate si solutionate de comisiile 

judetene/Comisia municipiului Bucuresti în baza unei proceduri proprii. 

Parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai copiilor aflati în 

situatii exceptionale si cei care depun cerere de amânare a înscrierii în 

învatamântul primar vor fi orientati catre CJRAE/CMBRAE în vederea consilierii 

privind nevoia de a lua decizii în interesul educational al copilului. 
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Nr. ....../............2020                                        ANEXA Nr. 1 

la metodologie 

  
    

 

 

 
DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, 

  
   Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., domiciliat(a) în 

localitatea ................., str. ....................... nr. ......., bl. 

......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ................., legitimat(a) 

cu ....... seria ....... nr. ..............., CNP ..............., nr. de 

telefon ......................, adresa de e-mail 

......................................................., parintele/tutorele 

legal instituit/reprezentantul legal al copilului ........................., 

nascut la data de ................, solicit eliberarea recomandarii de înscriere 

a acestuia în anul scolar 2020-2021 în clasa pregatitoare, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru 

anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii 

nr. 3.277/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   Mentionez ca fiica mea/fiul meu ........................................... 

este înscris(a) în anul scolar 2019-2020 la ........................... 

(unitatea de învatamânt), la grupa ........................... . 

  Solicit obtinerea recomandarii prin: 

  – ridicare de la sediul unitatii de învatamânt; 

  – prin transmitere pe e-mailul …………………………………………………………; 

  – prin posta la adresa mentionata mai sus. 

  

 

 

 

  
   Semnatura ......................                                 Data 

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

  

 

 

 

 

 

 
   ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de 

unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii cererii de înscriere a 

minorului. 

   ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului sa fie prelucrate 

de unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii prezentei cereri. 

   ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor mele cu 

caracter personal în scopuri de arhivare. 

  
   NOTA: 

   Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învatamânt cu nivel 

prescolar frecventata de copil. 
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Nr. ....../............2020                                        ANEXA Nr. 2 

la metodologie 

  

  
DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, 

  

  
   Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., domiciliat(a) 

în localitatea ......................, str. ................... nr. ...., bl. 

....., sc. ...., ap. ....., judetul/sectorul ............., legitimat(a) cu 

...... seria ....... nr. ....., CNP ..................., nr. de telefon 

............., adresa de e-mail 

....….........................................................., 

parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului 

......................., nascut la data de ............., solicit evaluarea 

nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul scolar 2020-

2021 în clasa pregatitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2020-2021, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.277/2020, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

   Mentionez faptul ca fiica mea/fiul meu ................... se afla în 

urmatoarea situatie: 

   – nu a frecventat gradinita; 

   – s-a întors din strainatate. 

  

  
   Semnatura ......................                                     Data 

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

  
   ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de 

unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii cererii de înscriere a 

minorului. 

   ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului sa fie 

prelucrate de unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii prezentei cereri 

   ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor mele 

cu caracter personal în scopuri de arhivare. 

  
   NOTA: 

   Prezenta cerere se depune/transmite la centrul judetean de resurse si 

asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta 

Educationala, dupa caz. 
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   Nr. ........./........2020                                                                            ANEXA Nr. 3 
                                                                la metodologie 

  

  

  

  
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

  
    Subsemnatul/Subsemnata, .................., parintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal al copilului ..................., domiciliat(a) 

în localitatea ................., str. ............. nr. ....., bl. ......, 

sc. ........., ap. ......, judetul/sectorul ............, legitimat(a) cu 

........ seria ..... nr. ......., CNP ................., declar pe propria 

raspundere ca datele si informatiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în 

învatamântul primar sunt corecte. 

   Totodata, declar ca am înteles urmatoarele: 

   ● validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care 

face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simpla prin e-mail 

sau prin posta, conform Calendarului înscrierii în învatamântul primar pentru 

anul scolar 2020-2021, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 3.277/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   ● la data comunicata de inspectoratul scolar/unitatea de învatamânt voi 

prezenta la secretariatul unitatii de învatamânt documentele care au stat la 

baza înscrierii fiicei mele/fiului meu 

......................................... în învatamântul primar, inclusiv 

avizul de la medicul de familie/medicul scolar din care rezulta faptul ca 

fiica mea/fiul meu este apta/apt de scoala. 

   Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe 

propria raspundere si sub sanctiunea nulitatii înscrierii faptul ca datele din 

prezenta cerere de înscriere sunt reale. 

  
   Semnatura ......................                                  Data 

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

  
   ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de 

unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii cererii de înscriere a 

minorului. 

   ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului sa fie 

prelucrate de unitatea de învatamânt, în vederea solutionarii prezentei cereri 

   ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor mele 

cu caracter personal în scopuri de arhivare. 

 

 

 

 


