
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Şedinţa de instruire a directorilor/preşedinţilor 

comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

18 Martie 2021

Nr. 353/15/18.03.2021



METODOLOGIE ŞI CALENDAR

Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru

anul şcolar 2021-2022 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei

nr. 3473/10.03.2021 (publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12

martie 2021)

 Anexa 1 la OME 3473/10.03.2021 privind aprobarea Calendarului şi a

Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul

şcolar 2020-2021

 Anexa 2 la OME 3473/10.03.2021 privind aprobarea Calendarului şi a

Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul

şcolar 2020-2021



Precizări înscriere învăţământ primar

-Circumscripţia şcolară

-Planul de şcolarizare propus - numărul  de  clase pregătitoare  pentru anul şcolar 2021-

2022 şi numărul de locuri disponibile

- Modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere

-Programul de înscriere a copiilor în învăţământul primar – Perioada de 

înscriere/completare a cererilor tip: 29 martie  – 28 aprilie 2021 şi 24 mai - 31 mai 

2021, în  intervalul  orar  8,00-18,00 (luni-joi), 8,00-17,00 (vineri)

-Telverde ISJ Arad – 0 800 816 257 în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri, 15 

martie 2021 - 4 iunie 2021

-Site-ul ISJ Arad – www.isjarad.ro, secţiunea Înscrierea în învăţământul primar 2021

-Criteriile generale şi criteriile specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul 

primar 2021. Pentru criteriile generale şi specifice stabilite, unitatea de învătământ va 

indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul 

completării/validării cererii-tip de înscriere.

-Planificarea evaluării dezvoltării psihosomatice 

-Alte informaţii utile pentru părinţi – la latitudinea unităţii de învăţământ (site-ul şcolii, 

posibilitatea  organizării  programului şcoala  după şcoală, fotografii ale spaţiului în 

care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare)

- Întâlniri pentru  informarea  şi  consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi 

cuprinşi, în anul şcolar 2021 – 2022



CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE, art.10, 

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii
părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru
de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului
orfan de ambii părinţi;

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur
părinte;

d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în 
unitatea de învăţământ respectivă.



CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE, art.10 - 11

ART. 10 - Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de
învăţământ şi se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) , după aplicarea
criteriilor generale menţionate la alin. (2) . Pentru criteriile specifice
stabilite, unitatea de învăţământ indică documentele doveditoare pe care
părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip
de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învăţământ trebuie
să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie,
indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate,
confesiune, şi nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate
în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă
spiritul şi litera prezentei metodologii.

(7) În cazul în care la o unitate de învăţământ pe ultimul loc liber este
înmatriculat un copil din altă circumscripţie şcolară, fratele său geamăn/sora
sa geamănă este admis/admisă la aceeaşi unitate de învăţământ, peste
numărul de locuri alocat.



CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE, art.10 - 11

ART. 11 (1) Criteriile specifice de departajare menţionate la art. 10 alin. (5)
sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali
- sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi - şi sunt
aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, după
verificarea existenţei unor circumstanţe discriminatorii de către consilierul
juridic al inspectoratului şcolar.

(2) Criteriile specifice de departajare se fac publice, la data menţionată în
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022,
prin afişare la sediul unităţii de învăţământ. După această dată, modificarea
ori adăugarea altor criterii specifice de departajare este interzisă.



ART. 48 - Atribuţii Comisia de înscriere din unitatea de 

învăţământ 

(1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ este alcătuită din:

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) secretar - secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, în situaţia în care
şcoala nu are un secretar;

c) membri - 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.

DECIZIE DE NUMIRE A COMISIEI DE ÎNSCRIERE

(2) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:

a) asigură informarea părinţilor referitor la prevederile legale, la procedurile şi Calendarul înscrierii în
învăţământul primar, respectiv la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţii de maximă
siguranţă;

b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidaţii pentru înscrierea în clasa pregătitoare; în acest
scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluenţa procesului de înscriere la
clasa pregătitoare, precum şi resursa umană necesară şi competentă pentru operarea pe calculator;

c) verifică documentele depuse la înscriere, în prezenţa părinţilor, completează în aplicaţia
informatică şi/sau validează cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale şi, după caz,
informaţia necesară pentru asigurarea departajării candidaţilor proveniţi din alte circumscripţii;

d) răspunde de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere şi verifică împreună cu părinţii
corectitudinea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică; efectuează corectarea greşelilor
sesizate;



e) stabileşte şi anunţă din timp criteriile de departajare specifice unităţii de învăţământ, care se aplică
în situaţia în care există mai multe cereri de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare decât locuri
rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripţia şcolară;

f) transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, spre verificare de către consilierul juridic al
ISJ/ISMB, criteriile specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe
solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripţiei şcolare decât locuri libere;

g) procesează, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi,
cererile de înscriere ale celor care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare şi solicită
înscrierea la respectiva unitate de învăţământ pe locurile rămase libere; admit sau resping cererile
acestora, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, şi propune consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ lista candidaţilor admişi, spre validare;

h) asigură marcarea în aplicaţia informatică a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţii copiilor care
provin din altă circumscripţie şcolară, admişi în unitatea de învăţământ;

i) asigură prezenţa permanentă, în perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din
unitatea de învăţământ care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru
completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informaţii referitoare la
cuprinderea copiilor în învăţământul primar;

j) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele cuprinzând numele şi prenumele
copiilor înmatriculaţi la clasa pregătitoare;

k) elaborează şi transmite inspectoratului şcolar raportul cu privire la modul de desfăşurare a
procesului de înscriere a copiilor în învăţământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea
ultimei etape de înscriere, şi propune eventuale modificări ale prezentei metodologii.



Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 

pentru anul şcolar 2021-2022, aprobate prin Ordinul ME 3473/10.03.2021

Cap. II Condiţii de înscriere în învăţământul primar, art. 5

Art. 5. 

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august

2021 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa

pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei

metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de

frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar.



CATEGORII DE COPII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 2021

ART. 6

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2021 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa
pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în
clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate
de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie poate fi
depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice. La
solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite
recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2021 inclusiv şi care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare în anul şcolar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu
este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în
vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.



CATEGORII DE COPII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 2021, art. 5, art. 6

Copii care împlinesc 6 ani în 

perioada 01 ian. 2021 - 31 aug. 

2021, inclusiv

Copii care împlinesc 6 ani între 01 

sept. 2021 şi 31 dec. 2021, inclusiv

Copii care împlinesc 6 ani în 

perioada 01 ian. 2021 - 31 

aug. 2021, inclusiv şi solicită 

amânarea înscrierii în 

învăţământul primar

Vor fi înscrişi în clasa pregătitoare;

Părintele are obligaţia de a înscrie 

copilul la şcoală conform 

Metodologiei de înscriere a copiilor 

în învăţământul primar pentru anul 

şcolar 2020-2021

Dacă părintele optează, pot fi înscrişi 

în clasa pregătitoare, au nevoie de 

Recomandare de la grădiniţă (pentru 

cei care au frecventat grădiniţa) sau 

evaluare psihosomatică (pentru cei 

care nu au frecventat grădiniţa sau s-

au întors din străinătate).

SAU

Dacă părintele optează, pot rămâne 

la grădiniţă în grupa mare.

(Obs. În anul şcolar 2022-2023, 

copilul va fi înscris în clasa 

pregătitoare)

conform ADRESEI ISJ ARAD 



Art. 6      Recomandare eliberată de unitatea de învăţământ cu 

nivel preşcolar

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31

decembrie 2021 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa

pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în

clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării

eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a

recomandării prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta

metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin

poştă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel

preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau

prin mijloace electronice.

(3) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31

decembrie 2021 inclusiv şi care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa

pregătitoare în anul şcolar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare

nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi

consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.



Art. 7 Evaluarea dezvoltării copiilor CJRAE

Articolul 7

(1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menţionată la art. 6 alin.

(1), se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi

asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de

Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE)

doar în situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa

sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută

de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.



Situaţia de amânare a înscrierii în învăţământul primar 

în anul şcolar 2021-2022 - art. 53, alin. (2)

Art. 53, alin. (2) ”La cererea scrisă a părintelui, adresată comisiei judeţene/a

municipiului Bucureşti, ISJ/ISMB soluţionează, în interesul superior al

copilului, situaţiile excepţionale care necesită amânarea înscrierii în

învăţământul primar sau pe cele care nu se încadrează în Calendarul

înscrierii în învăţământul primar”

- În perioada 29 martie 2021 - 28 aprilie 2021 părinţii/tutorii legal

instituiţi/reprezentanţii legali se adresează Inspectoratului Şcolar Judeţean

Arad - Comisiei judeţene care coordonează înscrierea în învăţământul primar

pentru anul şcolar 2021-2022 prin completarea unei cereri (model cerere

anexat). Cererea se va depune la sediul ISJ Arad, (str. Corneliu Coposu, nr. 26,

la Registratura ISJ Arad-poartă) sau se va transmite scanat pe mailul

invprimar_isjarad@yahoo.ro, însoţită de un document medical care să justifice

solicitarea de amânare a înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar

2021-2022.

- ISJ Arad va soluţiona în interesul superior al copilului, situaţiile excepţionale

care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar şi va transmite un

răspuns în scris părintelui şi unităţii de învăţământ cu nivel preşcolar, în

termen de maxim 5 zile de la depunerea solicitării.



CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE, etapa I

29 martie – 28 aprilie 2021

Completarea de către părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la 
care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de 
învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 
(vineri). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala 
specială.

10-11 mai 2021

Procesarea, de către Comisia naţională de înscrieţe a copiilor în învăţământul primar, a cererilor tip de înscriere, cu 
ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest 
lucru în cererea-tip de înscriere.

11-18 mai 2021

Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele 
depuse de părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă 
unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea 
cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi
specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei 
candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru 
candidaţii admişi în această fază.

19 mai 2021

Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la 
şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali au solicitat înscrierea 
la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au 
exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

20 mai 2021

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de 
locuri rămase libere după prima etapă.



CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE, etapa a II-a

21 mai 2021

Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice

de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar Informarea

Ministerului Educaţiei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura

specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza

modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.

24-31 mai 2021

Depunerea cererii-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. Validarea

cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind

înscrierea copiilor.

2 - 3 iunie 2021

Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/ tutori

legal instituiţi/ reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar,

pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

4 iunie 2021

Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.



Completare online

În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin
poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria
răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea
informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa
pregătitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de
învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor
electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu
documentele transmise de către părinte.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (cererea - tip pentru înscrierea online
va fi disponibilă pe site-ul ISJ începând cu data de 29 martie 2021). Completarea
cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ
şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde
doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace
electronice a dosarului complet al copilului, în vederea validării acestuia.



Articolul 28 Suplimentări de locuri

(1) În situaţia în care mai există copii care nu au fost încă înscrişi la

nicio unitate de învăţământ, inspectoratul şcolar centralizează şi

soluţionează cererile părinţilor acestor copii.

(5) În situaţii excepţionale, formaţiunile de elevi pot funcţiona peste

efectivul maxim, cu cel mult 3 elevi, după caz, peste numărul

maxim prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu

modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea consiliului de

administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din

partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care

solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

SOLICITARE SCRISĂ DE SUPLIMENTARE NR. DE LOCURI

CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ (maxim 3

locuri)



LEGEA Nr. 272 din 21 iunie 2004 *** Republicată

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Art. 36

(3) În situaţia în care ambii părinţi exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc
împreună, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii
sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale,
reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor
părinţi.

(4) În situaţia în care, din orice motiv, un părinte nu îşi exprimă voinţa pentru luarea
deciziilor prevăzute la alin. (3), acestea se iau de către părintele cu care copilul
locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al
copilului.

(5) Ambii părinţi, indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul de a
solicita şi de a primi informaţii despre copil din partea unităţilor şcolare, unităţilor
sanitare sau a oricăror altor instituţii ce intră în contact cu copilul.

(8) În cazul existenţei unor neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor
şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, instanţa judecătorească, după ascultarea ambilor
părinţi, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului.



Cap. XIV Dispoziţii finale

Articolul 49 Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se

pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.

Articolul 50 Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor

sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar,

administrativ, civil sau penal, după caz.

Articolul 51 (1) Se interzice unităţilor de învăţământ de stat să instituie taxe sau să

solicite părinţilor alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

(2) Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale

sau băneşti de la părinţii care solicită înscrierea în învăţământul primar.

(3) Personalul din învăţământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa

pregătitoare, săvârşeşte fapte de natură penală sau care manifestă neglijenţă în

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin este sancţionat în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare.



Articolul 57 Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr.

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecţia datelor), datele personale sunt păstrate într-o

formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte

perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

(2) Listele referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2021-

2022 sunt publice pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ. Inspectoratele vor

lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unităţilor de învăţământ sau al

inspectoratului şcolar în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de

înscriere prevăzute în Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar

2021- 2022.

(3) Listele în format letric rămân afişate la avizierul unităţilor de învăţământ până

cel târziu la data începerii anului şcolar 2021-2022.



PROCEDURI OPERAŢIONALE

1. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de repartizare a copiilor pe locurile

disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind constituirea formaţiunilor de elevi

„Repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022 după

finalizarea procesului de înscriere”

Prezenta procedură prezintă modul de repartizare prin tragere la sorţi pe clase/formaţiuni

de studiu a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022, după

finalizarea procesului de înscriere.

Scopul acestei proceduri constă în asigurarea unui cadru coerent şi unitar în procesul de

repartizare pe clase a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare, în anul şcolar 2021-2022,

după finalizarea procesului de înscriere.

art. 51, alin. (4)

(4) Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea

procesului de înscriere, conform Calendarului, în baza procedurii elaborate de ISJ şi

aprobată de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă,

echitate, nondiscriminare şi incluziune.

Nota MEC nr. 57/RLB/24.02.2020, înregistrată la ISJ Arad cu nr. 172/M/25.02.2020;



Precizări

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului are caracter confidenţial. (Art. 
7, alin. 5).

Verificare periodică SIIIR pentru importarea cererilor depuse de părinţi
online şi a e-mailului şcolii

Respectarea întocmai a calendarului înscrierii

Perioada de repartizare a copiilor în clasele pregătitoare (prin tragere la 
sorți) 04-10 iunie 2021, cf Procedurii operaţionale

Mulţumesc!

Elaborat/Redactat- insp. şcolar Lalyer Raluca/Nr. ex-1/A.2


