
ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 
înscriere a copiilor în învățământul primar 2019-2020 

 
 
 
 
Cap. V   Procedura de înscriere în învăţământul primar 
 
Art. 13. - (1) Cererea tip de înscriere se poate completa la secretariatul unităţii de învăţământ la care 

părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului. 

(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin 
introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte/ 

(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care 
părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui/ tutorelui legal 
instituit/ reprezentantului legal şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării 
realizate de către unitatea de învăţământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). 

(4) Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică 
cu documentele depuse de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal, tipărirea, verificarea şi 
semnarea de către părinte/ tutore legal 

(5) în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, conducerile unităţilor de învăţământ asigură 
prezenţa unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere şi stabilesc programul de lucru aî comisiei în 
ture, atât în program de dimineaţă, cât şi de după amiază, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri) pentru a 
sprijini participarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ împuterniciţilor legali la 

(6) Conducerile unităţilor de învăţământ şi inspectoratele şcolare se asigură că programul de 
completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar 

procesarea tuturor solicitărilor şi asigură fluenţa procedurilor, evitând aglomeraţia." 

(7) în vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ 
asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinţilor/ /tutorilor/împuterniciţilor legali pentru 
completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii/ tutorii legal 
instituiţi/ reprezentanţii 

legali pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă 
(8) Unităţile de învăţământ informează părinţii/ tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali că ordinea în 

care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se 
prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de 
preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia este afişată la secretariatul unităţii de 
învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi este comunicată direct 
părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ împuterniciţilor legali la momentul programării telefonice sau al prezentării 
pentru completarea/validarea 

 
Art. 15. - (1) In momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii-tip de 

înscriere, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali sunt informaţi că aplicaţia informatică nu permite 
înscrierea copilului la mai 

(2) în cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o 
cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de 
înscriere nu este acceptat şi rămâne valabilă 

(3) în momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea sau validarea cererii-tip 
de înscriere, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali sunt informaţi cu privire la prevederile 
prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numărului de locuri libere şi la criteriile de departajare 
generale şi specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentm respectiva unitate de 
învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere. Unităţile de învăţământ pun la dispoziţia 
părinţilor/tutorilor/împutemiciţilor legali aceste informaţii şi prin 

(4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de 
învăţământ tipăreşte fişa completată în aplicaţia informatică, în prezenţa 

(5) După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată şi semnată de părinte/tutore 

(6) în cazul existenţei unei erori în transcrierea datelor, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ 
reprezentanţii legali o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ 
procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi retipăreşte cererea-tip de înscriere  corectată 
din calculator, în vederea semnării de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal. 


