
EXTRAS din 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 

 
 
CAPITOLUL I   Dispoziții generale 
 
Art. 4. - (6) Pentru informarea publicului interesat și pentru a permite părinților/tutorilor legal 

instituiți/reprezentanților legali luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o 
unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ pune la dispoziție și informații referitoare 
la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlii sau al unei 
grădinițe), la posibilitatea organizării programului "Școala după școală", la organizarea și dotarea 
spațiului școlar etc. 

 
 In anul scolar 2020-2021 exista posibilitatea organizării programului "Școala după școală" 
 
CAPITOLUL V Procedura de înscriere în învățământul primar 
 
Art. 13. –  
 
(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care 

părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea, în prezența părintelui/tutorelui 
legal instituit/reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform 
programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), 
respectiv 8,00-17,00 (vineri). 

 
(7) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ 

asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/tutorilor/împuterniciților legali pentru 
completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. 

 
 Numărul de telefon la care părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot apela este 

021.348.04.45 
 
(8) Unitățile de învățământ informează părinții/tutorii legal instituiți/împuterniciții legali că ordinea în 

care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care 
se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei 
liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul 
unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată 
direct părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali la momentul programării telefonice sau al 
prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere. 

 

CAPITOLUL XIV   Dispoziții finale 

Art. 49. -  

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și 
atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 
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