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LEGISLAŢIE 

PLANUL DE MĂSURI AL COMISIEI JUDETENE PENTRU 
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

l. Legea educaţiei naţionale nr. 1120 1l,cu modificările şi completări le ulterioare 
2. OMEC nr. 3473110.3.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-

2022 şi a Calendarului înscrierii 
ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
Comisia judeţeană de înscriere a copiilor în învăţământul primar, cu atribuţii conform art. 47 (4) din metodologie; 
Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ, cu atribuţii conform art. 48 (2) din metodologie. 
Director CJRAE Ilfov 
GRUPUL ŢINTĂ 

Toţi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv; 
Copiii care împlinesc vârsta de 6ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare 

corespunde, în baza unei recomandări. 



Nr.crt. Domeniul de aplicare 
1. Pregătirea înscrierii în 

învăţământul primar 

1 

2 Elaborarea criteriilor de 
departajare 
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Activitatea Termen Responsabilitate 
Constituirea Comisia de înscriere din unitatea de 17 martie 2021 Conducerile unităţilor de 
învăţământ învăţământ cu clase de 
Constituirea Comisia judeţeană de înscriere a învăţământ primar 
copiilor în învăţământul primar Conducerea ISJ Ilfov 
Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de 
şcolarizare propus, respectiv numărul de clase 
pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, 
inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul 
inspectoratului şcolar. 

Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelu.lui de 18 martie 2021 Director CJRAE 
cerere- tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care Comisia judeţeană de 
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada l septembrie- înscriere în clasa 
31 decembrie 2021, inclusiv, şi care: pregătitoare din ISJ Ilfov 

• nu au frecventat grădiniţa; 

• s-au întors din străinătate; 
Afişarea programului de evaluare a copiilor la 
avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE; 
Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv 
al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a 
modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea 
dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi 
care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 
septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv. 
CRITERII GENERALE 17.03.- Consiliul de 
a) existenţa unui certificat medical de încadrare în 19.03.2021 Administraţie al unităţii 
grad de handicap a copilului; de învăţământ 
b) existenţa unui document care dovedeşte că este Consilierul juridic din 
orfan de ambii părinţi. ISJ Ilfov 
c) existenţa unui document care dovedeste că este 



3 Afişarea datelor 
necesare informării 
părinţilor 
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orfan de un singur părinte; 
d) existenţa unui frate/a unei surori 
înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 
învăţământ respectivă. 

CRITERII SPECIFICE 
- Sunt nediscriminatorii; 
- Se stabilesc în urma consultării cadrelor 
didactice şi a partenerilor sociali- sindicate, consiliu 
reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi; 
- sunt aprobate de consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ, după verificarea de către 
consilierul juridic al ISJ Ilfov; 
- Se afişează la sediul unităţii de învăţământ; 
- Nu se mai modifică după aprobare şi afişare. 

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul 19.03.2021 Conducerea unităţii de 
primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi Calendarul învăţământ 

înscrierii; . Numărul de clase şi de locuri aprobate la 
clasa pregătitoare prin planul de şcolarizare; . Străzile şi numerele incluse în circumscripţia 
şcolară; 

• Criteriile generale şi criteriile specifice de 
departajare; 
• Programul de înscriere şi de validare a 
cererilor, cf. art. 13(6); . Menţiuni privind spaţiul în care se desfăşoară 
clasa pregătitoare şi fotografii relevante ale acestuia; 
• Anunţul privind funcţionarea TEL VERDE-
o 800 080 345 ; 
• Anunţul privind faptul că aplicaţia 
informatică nu permite înscrierea Ia mai multe unităţi 



4. Evaluarea nivelului de 
dezvoltare al copilului 
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de învăţământ; 
• Anunţul prin care, conform art. 13 (9) din 
metodologie, ordinea prin care se realizează 
programarea telefonică nu presupune crearea unei 
liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la 
înscriere; 
• Documentele necesare pentru înscriere în 
învăţământul primar; 
• Informaţii privind programul "Şcoala după 
şcoală", după caz; 
• Numărul de telefon al unităţii de învăţământ 
Ia care se pot obţine informaţii privind înscrierea în 
învăţământu l primar; . Anunţul privind respectarea art. 49 din 
metodologie: "Prezentarea de înscrisuri false la 
înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform 
legii si atrage pierderea locului obţinut prin fraudă." 
• La nivelul unităţii de învăţământ cu nivel 22.03.2021 - Conducerea unităţii de 
preşcolar: pentru copiii care au frecventat grădiniţa; 27.04.2021 învăţământ preşcolar . La CJRAE Ilfov , pentru: Conducerea unităţii de 
- copiii care nu au frecventat grădiniţa; învăţământ cu grupe de 
- copiii care s-au întors din străinătate. preşcolari în structură; 

Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE 22.03.2021 - Conducerea unităţii de 
a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau 27.04.2021 învăţământ preşcolar 

în grupa mare, după caz; Conducerea unităţii de 
învăţământ cu grupe de 
prescolari în structură 

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele 29 aprilie 2021 Conducerea unităţii de 
cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv învăţământ preşcolar 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în Director CJRAE 
grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ 



5. Afişarea necesarului de 
acte pentru înscrierea 
copiilor în clasa 
pregătitoare 

6. Inscrierea copiilor în 
clasa pregătitoare : 
Depunerea/transmiterea 
cererilor-tip de înscriere 
la unitatea de 
învăţământ, împreună 

cu celelalte documente; 
Validarea fişelor de 
înscriere generate de 

1 

aplicaţia informatică; 

Completarea cererilor-
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preşcolar sau CJRAE Ilfov, către comisiile judeţene. 

l. Cererea- tip de înscriere; 19.03.2021 Conducerea unităţii de 
2. Fotocopia actului de identitate al părintelui; învăţământ preşcolar 
3. Fotocopia certificatului de naştere al copilului; Conducerea unităţii de 
4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, învăţământ 

pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada Comisia de înscriere din 
!septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv; unitatea de învăţământ 
5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile 
generale şi/sau specifice de departajare, după caz; 
6. Declaraţia-tip pe proprie răspundere cu privire la 
veridicitatea informaţiilor introduse in cerere, în 
cazul completării sau transmiterii online a cererii; 
7. Fotocopia hotărâriijudecătoreşti definitive din care 
rezultă modul în care se exercită autoritatea 
părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, 
în cazul părinţilor divorţaţi. Fotocopiile sunt 
certificate conform cu originalul de către secretariatul 
unităţii de învăţământ, pe baza documentelor 
originale. 

Prima etapă de înscriere 10.05.2021-
20.05.2021 

Repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie l 0.05.2021- Comisia Naţională de 
l 1.05.2021 înscriere 

Aplicarea criteriilor generale de departajare; 11.05.2021- Comisia de înscriere din 
Admiterea sau respingerea cererilor prin care se 18.05.2021: unitatea de învăţământ 
solicită înscrierea la altă şcoală; decât cea de 
circumscripţie, pe locuri rămase libere; 
Validarea in CA a listei candidaţilor admişi; 
Marcarea in aplicaţie a acestor cereri. 



tip de înscriere de către 
părinţi/ tutori legali 
i nsti tu iţi/ reprezentanţi 
legali. 

7. Elevi cu cerinţe 
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Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor 19.05.2021: Comisia de înscriere din 
care nu au fost admişi la alte unităţi unitatea de învăţământ 
din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază 
opţiunea pentru înscrierea în şcoala de 
circumscripţie; 

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul 20.05.2021 Comisia judeţeană de 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov a candidaţilor înscriere a copii lor în 
înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere; învăţământul primar 

A doua etapă de înscriere 21.05.2021 -
04.06.2021 

Comunicarea şi afişarea procedurii de repartizare a 21.05.2021 Comisia de înscriere din 
copiilor pe locurile disponibile. unitatea de învăţământ 

Depunerea/transmiterea la secretariatul unităţii de 24.05.2021- Comisiajudeţeană de 
învăţământ a cererii-tip de înscriere şi a 31.05.2021 înscriere a copiilor în 
documentelor; învăţământul primar 
Validarea cererilor-tip de înscriere. 

Procesarea cererilor-tip de înscriere, în baza 02.06.2021- Comisia de înscriere din 
procedurii JSJ Ilfov, în limita locurilor disponibile; 03.06.2021 unitatea de învăţământ 
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din 
cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi; 

Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor 04.06.2021 Corn isi a de înscriere din 
finale ale copiilor înscrisi în clasa pregătitoare; unitatea de învătământ 
Soluţionarea de către ISJ Ilfov a cererilor părinţilor/ 01.09.2021- Comisia judeţeană de 
tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai 10.09.2021 înscriere a copiilor în 
copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământul primar 
învătământ; 

- Elevii cu CES pot fi înscrisi în unităţi de învăţământ Conform Comisia de înscriere din 
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educative speciale de masă sau special; Calendarului unitatea de învăţământ 
-În învăţământul special sunt înscrişi copii cu CES înscrierii în 
care împlinesc vârsta de 8 ani până la data de clasa 
31.08.2021. pregătitoare 

-La solicitarea scrisă, pot fi înscrişi în clasa 
pregătitoare şi copii cu CES cu vârste cuprinse între 6 
şi 8 ani la data începerii anului şcolar; 
-Înscrierea elevilor cu CES în învăţământul special 
se face EXCLUSIV în baza certificatului de orientare 
şcolară şi profesională; 

- Se respectă toate etapele de înscriere în clasa 
pregătitoare. 

8. Învăţământul cu Inscriere în clasa pregătitoare se face în prima etapă; Conform Comisia de înscriere din 
predare în limbile Se poate stabili un criteriu specific de departajare Calendarului unitatea de învăţământ 
minorităţilor naţionale privind cunoaşterea limbii de predare a minorităţii înscrierii în 

naţionale respective, acesta putând fi aplicat înaintea clasa 
criteriilor generale de departajare; pregătitoare 

Pentru verificarea cunoaşterii limbii unei minorităţi 
naţionale, unitaţile de învăţământ pot organiza 
examene specifice, pe baza unei proceduri proprii. 

9. lnvăţământul particular Inscrierea în clasa pregătitoare se face în prima etapă, Conform Comisia de înscriere din 
doar în unităţile de învăţământ autorizate sau Calendarului unitatea de învăţământ 
acreditate; înscrierii în 
Pot exista proceduri specifice de înscriere; clasa 
Dacă un copil nu este înmatricula! la unitatea de pregătitoare 

învăţământ particular: 
- va fi înscris la şcoala de circumscripţie, dacă a fost 
bifată această opţiune în 

1 

cererea-tip sau participă la a doua etapă de înscriere; 
Notă: Toate unităţile de învăţământ particular au 
obligaţia de a introduce în Sistemul informatic 
integrat al învăţământului din România (SIIIR) toţi 



1 O. Unităţile de învăţământ 
cu program integrat de 
artă şi sportiv 

11. Situaţiile excepţionale 

12. Dispoziţii finale 
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elevii înmatriculati. 
Inscrierea în clasa pregătitoare se face în prima etapă 10.05.2021- Comisia de înscriere din 
de înscriere; 20.05.2021 unitatea de învăţământ 
- Programul integrat de artă sau sportiv se 
organizează începând cu clasa!; 
- Înainte de înscrierea la clasa pregătitoare se 
poate organiza testarea aptitudinilor copiilor care ar 
putea parcurge, începând cu clasa !, programul 
integrat de artă sau sportiv; 
- Copiii care nu promovează testele de 
aptitudini pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în 
unitatea de învăţământ respectivă, putând participa la 
o nouă testare după terminarea clasei pregătitoare, 
după caz, în limita locurilor disponibile. 

- copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 Conform Comisia judeţeană de 
august 2021 dar pentru care se Calendarului înscriere a copiilor în 

solicită amânarea înscrierii din motive medicale; înscrierii în învăţământul primar 
- cele care nu se încadrează în Calendarul clasa 

înscrierii în învăţământul primar; pregătitoare 

În cazul cererilor de amânare a înscrierii, 
părinţii prezintă dovada situaţiei medicale a 
Copilului; Părinţii depun cereri-tip la ISJ Ilfov; 
- Situaţiile privind înscrierea copiilor în 
învăţământul primar care nu se încadrează în 
Calendar sunt aprobate de !SJ Ilfov; 
• Inscrierea în clasa pregătitoare se face cu Permanent 
respectarea metodologiei şi a 
procedurii ISJ Ilfov; 
• Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu 
respectarea prevederilor legale; 
• Înscrierea/re înscrierea ln învăţământul preşcolar a 
copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 
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august 2021 se face doar în baza aprobări i lSJ flfov 

Elaborat, 

Leana Pelimon 

de amânare a înscrierii ; 
• Un copil nu poate fi înscris la mai multe unităţ i de 
învăţământ; 

• Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa 
pregătitoare se pedepseşte conform legi i ş i atrage 
pierderea locu lui obţinut prin fraudă. 

/' 
Jlzt4~ 

Inspector şcola r pentru educaţie specială/invăţământ preşcolar 

Nicoleta Stănică ~ 
Inspector şcolar p:: r·J învăţământ primar 

Stefan Pacearcă -<îPiJ 
inspector şcolar pe~~ învăţământ primar 


