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PROCEDURA SPECIFICĂ 

1 4 MAY 2021 

INTRARE / IESIRE NR. f tJ)_~ 
PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR- CLASA , 

PREGĂTITOARE-PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022, ETAPA a II-a 

COD: 

EDIŢIA: 5 

REVIZIA: 1 
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Componenta 1: Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

Nr. 
Elemente privind 

Numele şi 
responsabili/ Funcţia Data Semnătura 

crt. 
o era iunea 

prenumele 

Prof. Nicoleta 
Inspector şcolar ~ STĂNICĂ 

pentru învăţământ 
Primar 

Prof. Ştefan 
Inspector şcolar 

1ţ\ 1 
ELABORAT 

PACEARCĂ 
pentru învăţământ 

11.05.2021 
pnmar 

Prof. Leana 
Inspector şcolar ~ PELIMON 

pentru învăţământ 
preşcolar 

Prof. dr. 
Inspector Şcolar 

2 AVIZAT Cristina PETRE ţţ or uf)I. 
GHIŢĂ 

General Adjunct 

3 Prof. Adriana Inspector Şcolar 

I~ .os. APROBAT STOICA General 

.._I ·'" j 
;: I(; , 
•r .. ·~} 

/)I .,_ 

(' ' 

' '" - ~-"'-/' I 
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2.1 Ediţia 5 
învăţământul primar 

rocedurii o erationale 

3473/10.03.2021 

;l:)~!t',~~;J_~:0~ţ#;'~,90~B1~§~•
. ţJE«;~~yr~i~~-~m~i',~~w,·· 

2.2 Revizia 1 

Componenta 3: 

SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta procedură precizează modul în care se va organiza şi desfăşura înscrierea în 

clasa pregătitoare, etapa a II-a, a copiilor care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2021 

inclusiv, a celor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2021, dar care 

nu au fost cuprinşi într-o unitate de invăţământ în prima etapa de înscriere sau care nu au 

participat la aceasta etapa. 

Componenta 4: 

DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII 

Dispozitiile procedurii vor fi aplicate în unitătile de învătământ preuniversitar cu clase de 

nivel primar din judetul Ilfov şi vor fi îndeplinite de membrii Comisiei de înscriere din 

unitatea de învăţământ, constituite conform art. 48 alin 1 din Metodologia de înscriere a 

copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2021-2022 nr. 3473/10.03.2021 ş1 a 

Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022. 
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Componenta 5: 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII 

PROCEDURA TE 

~ Legea Educaţiei Naţionale nr.112011, cu modificările şi completările ulterioare; 
~ O.M.E nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în 
învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii în învăţământul 
primar pentru anul şcolar 2021-2022; 

Componenta 6: 

DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Art. 1 (1) În data de 20 mai 2021, la sediile unităţilor de învăţământ şi pe site-ul instituţiei, 

respectiv al Inspectoratului Şcolar Judetean Ilfov se va afişa numărul de locuri rămase libere 

şi a listei candidaţilor înmatriculaţi în prima etapă. 

(2) În data de 21 mai 2021 la sediile unităţilor de învăţământ şi pe site-ul instituţiei, respectiv 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov se va afişa prezenta Procedură specifică de înscriere 

a copiilor în învăţământul primar, etapa a II-a, anul şcolar 2021-2022. 

Art. 2. (1) În perioada 24 - 31 mai 2021 se vor depune /transmite online/prin poştă cereri-tip 

de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei 

opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în 

nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. 

În situaţia completării online/transmiterii prin poştă a cererii de înscriere părintele/tutorele 

legal instituit/ reprezentantul legal va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria 

răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor introduce în cerere (Anexa nr. 3) şi 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de unitatea de învăţământ de nivel 

preşcolar, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021. 
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Validarea cererilor-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie 

din cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a II-a.ţiunile privind înscrierea copiilor. 

(2) Unităţile de învăţământ care nu au locuri disponibile nu pot primi cereri tip de 

înscriere în învăţământul primar în etapa a doua. 

(3) Părinţii /tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi 

într-o unitate de învăţământ în prima etapă sau care nu au participat la această etapă şi solicită 

înscrierea în învăţământul primar, vor completa în cererea-tip, în ordinea descrescătoare a 

preferinţelor, maxim trei opţiuni pentru unităţile de învăţământ la care mai există locuri 

disponibile şi o vor depune online sau la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima 

poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate. 

(4) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie 

din cele 3 opţiuni exprimate pentru a doua etapă de înscriere, în prezenţa părintelui şi a cel 

puţin unui membru din comisia de înscriere. 

(5) În situaţia în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declaraţiei pe propria 

răspundere, părinţii/tutorii legali instituiţi/ reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia de a 

prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul primar în 

termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut 

prin fraudă. 

Art. 3 În perioada 2-3 iunie 2021, la sediile unităţilor de învăţământ va avea loc procesarea 

cererilor tip depuse de părinţi/tutori legali instituiţi /reprezentanţi legali, aplicând prezenta 

procedură, în limita locurilor disponibile şi completarea, în aplicaţia informatică a datelor din 

cererile -tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă. 
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Art. 4. (1) În perioada 2-3 iunie 2021, Comisia de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ va analiza şi va soluţiona, pe baza documentelor existente la dosar, cererile depuse 

de părinţi. 

(2) În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor este mai mare decât 

numărul locurilor disponibile, ocuparea locurilor disponibile la unitatea de învăţământ la care 

a fost depusă cererea de înscriere se realizeaza în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor 

generale şi a celor specifice de departajare. 

Art. 5. (1) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la Art. 10. 

aliniatul (2) sunt : 

(a) Existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului; 

(b) Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; 

( c) Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ 

plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; 

( d) Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

(e) Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ 

respective, 

(2) Aprobarea înscrierii pe locurile disponibile se realizează în ordinea descrescătoare a 

numărului de criterii generale-de departajare cumulate de către fiecare copil, cu respectarea 

ordinii în care au fost prezentate. 

(3) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acelaşi număr de 

criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menţionată în prezenta 

procedură; 

( 4) În caz de egalitate, pentru copiii care îndeplinesc acelaşi număr de criterii generale de 

departajare, se vor aplica criterii specifice de departajare avizate de Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Ilfov conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru 

anul şcolar 2021 - 2022. 

( 5) Pentru aplicarea criteriilor generale şi specifice trebuie anexate cererii de înscriere 

următoarele acte doveditoare: 

(a) Copie după cartea de identitate a părintelui; 

(b) Copii după certificatele medicale/ acte doveditoare; 

( c) Adeverinţă din care să reiasă faptul că fratele/ sora copilului este înmatriculat/ 

înmatriculată la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea; 

(6) Criteriilor generale şi specifice se vor aplica în mod obligatoriu în toate unităţile de 

învăţământ care fac înscrieri în clasa pregătitoare în etapa a II-a pentru anul şcolar 2021-2022. 

(7) Unităţile de învăţământ vor informa părinţii referitor la depunerea actelor doveditoare 

în vederea aplicării criteriilor generale şi specifice. 

(8) Analiza şi aplicarea criteriilor de departajare se va realiza de către unitatea de 

învăţământ la care se solicită înscrierea. 

(9) Fiecare unitate de învăţământ va completa în aplicaţia informatică datele candidaţilor 

admişi. 

Art. 6. În data 4 iunie 2021, Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ va afişa lista 

finală a copiilor înscrişi la clasa pregătitoare. 

Art. 7. În perioada 1-10 septembrie 2021 Comisia judeţeană de înscriere va centraliza şi 

soluţiona cererile părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu 

au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. 

Prezenta procedură se aplică în perioada 21 mai - 4 iunie 2021 şi 1-10 septembrie 2021 

Componenta7: Formular evidenţă modificări 

Nr Ediţia Data Revizia Data Nr Semnătura 
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crt. ediţiei reviziei pag Descriere conducătorului 

modificare departamentului 

1. I 17.05.2021 10 

Componenta 8: Formular analiză procedură 

Nume şi Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil 
Nr. prenume de drept 
crt. 

Compartiment 
conducător sau Semnătura Data Obs Semnătura Data 

compartiment delegat 

Curriculum şi 
Cristina Petre v-(~ 1. inspecţie 17.05.2021 

şcolară 
Ghiţă (LA]ll 

I 
Componenta 9: Lista de difuzare a procedurii 

I I I I I 1....,,_.__ : .„ ..... ::: .. : : I 

Componenta I O: Cuprins 
lo.J-„ .... ~ ... -.„-ra '-'V.U . .&}-'"'4-.1. \.U. 4.t."°'.U . \. . . . ..,.,_..1..1..1..1..1.'-"'\."4.l.\.4 

retragerii t. .i. .I. 'I' .1.f!:>V"4.1.V U. ex. prenume pnmm1 
procedurii 

1 Director unitate 
~l.05.2021 de învăţământ 

Comisia de Transmitere 
înscriere din 

~1.05.2021 
electronică 

1 
fiecare unitate de 21.05.2021 

învăţământ 

1 Secretariat ISJ IF 21.05.2021 

8 



,•~SPECTORATU.LŞCOLARJUDEŢEAN lfll ILFOV 
MINISTERUi. EOUCA1TIH 

r --------- -------- -- --- - ---------------- -- ___ l ____ -- ---i'R.cicEnuRX-- ----- -- ---1 F:<liţi~;-s·--- ---- - --- --- --- ---- j 

I J . . _sPE~IFICĂ .. _ • I ;N_i:,_~~-e-~~Ia_i:~:__l_ __ _ _ ___ 
11 

I INSPECTORATUL ŞCOLAR 
1 

pnvmd mscnerea copnlor m : 

I
' JUDEŢEAN ILFOV J' învăţământul primar - clasa I Revizia: I I 

pregătitoare - pentru anul I Nr. exemplare: I J 

I c-uruucuiuM-Şi-INSPJEci'iE --~-ş_c_oJli_r 2.~2I: 2_()·
22

'- et?pa. !lJl:a _; - ----- .-- - -- -- - - - ---- - - -1 

I RE/,';.ofc~ARĂ , I N'. ~~~~;'i~~'"" IP_'gm~=~10 ____ ~1 
··---·--··-····------·-··„-···-·--·--··-··-··-·-·-····------··--·--·--·-····----··----·--·-----·--···-··--··-··„·-·-·-·--·---·-·--------·--····---·-··-„·-----··-----L-·---··„·---··-·-----···„··-·„-·---„-····-··-··-·--····---······-·-···--·--··-„··-" 

Numărul 

componentei 

în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

procedurii 

formalizate 

o. Coperta 1 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau 2 
după caz, a rev1z1e1 în cadrul PROCEDURII SPECIFICE privind 
înscrierea copiilor în învăţământul primar - clasa pregătitoare - pentru 
anul scolar 2021- 2022, etapa a II-a 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul PROCEDURII SPECIFICE 2 
privind înscrierea copiilor în învăţământul primar - clasa pregătitoare -
oentru anul scolar 2021- 2022, etapa a 11-a 

3. Scopul procedurii 3 

4. Domeniul de aplicare a procedurii 3 

5. ,_,egislaţie/Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 3 

procedura te 

6. Descrierea procedurii 4-8 

7. Formular evidenţă modificări 8 

8. P ormular analiză procedură 8 

9. c.ista de difuzare a procedurii 9 

9 



.11\!SPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
ILFOV 

MINISTcRUL EDUCATIEI 

i------ ----------- ------- -------- - -- --- -, --- - ---------- -- ----~-------- --- - î- --- ----- - - --- - -- -- --- ~- ---- "! 

I I PROCEDURA 1 Ediţia: 5 ! I .... I ! 
, , _ S!ECIFIC.A _ _ l ~r, ~}emp].ari:: _ L _ _ _ __.J 
I INSPECTORATUL ŞCOLAR 1 privind înscrierea copiilor în I I 
I JUDEŢEAN ILFOV I învăţământul primar - clasa ! Revizia: 1 i 
, I pregătitoare - pentru anul j Nr. exemplare: 1 I 
1--CURRICULUM Şi-iNsricŢiE----f _ş~Q!lli:._20~ţ~2.Q2.~, .!l!llP_llll.l!:ll_, _______ : ____ ___ -·- . - ------- - -! 

I RET~~0:tcitARĂ I Nr. r~;~~!~~o:;;~:duri 1-~~~1~~~~:_::~:_!~~----------j 
1 

• i 111111.os.2021 I 1 

··-'"'""'•-·····---·-------··--·„··--·-···--··-····-·--··-----------·-·---··-·---„--·--···-------... ---·--···-"·-·-„---···-----·------··-·-----·--·---·"·---···········--··-·---···-·-··-·-····'---···---··--·--··-······--···-··-----·--·--- ········-·-·····-··-··--·-„--·-····.J 

110. 'Cuprins 19-10 
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