
ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului i a Metodologiei de înscriere a copiilor în
înv mântul primar pentru anul colar 2014-2015.Înscrierea copiilor în înv mântul primar pentru anul colar 2014 - 2015

Extras din
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR

pentru anul colar 2014-2015
Cap. III Alegerea unit ii de înv mânt la care va fi înscris copilul
Art. 9. - (1) To i copiii ai c ror p rin i solicit  înscrierea în clasa preg titoare la coala de circumscrip ie vor fi
înmatricula i la unitatea de înv mânt solicitat .
(2) Pe locurile libere, se înscriu i, ulterior, se înmatriculeaz  copiii care provin din alte circumscrip ii colare, inclusiv
din alte localit i, în conformitate cu solicit rile p rin ilor i cu prevederile prezentei metodologii.
(3) În sensul prezentei metodologii, num rul locurilor libere la clasa preg titoare este stabilit ca diferen  între
num rul de locuri alocate pentru clasa preg titoare i num rul de copii din circumscrip ie care trebuie înscri i la acel
nivel de clas . De exemplu, dac  în circumscrip ia colar  a unei unit i de înv mânt exist  40 de copii care trebuie
înscri i la clasa preg titoare, iar coala a primit prin planul de colarizare 50 de locuri la clasa preg titoare, num rul de
locuri libere este de 10 (50-40).
Art. 10. - (1) În situa ia în care într-o unitate de înv mânt num rul cererilor de înscriere primite de la p rin i al c ror
domiciliu se afl  în afara circumscrip iei colare este mai mare decât num rul de locuri libere definit conform art. 9,
vor fi aplicate criterii de departajare generale i specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplic  în situa ia prev zut  la alin. (1) sunt urm toarele:
a) existen a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existen a unui document care dovede te c  este orfan de ambii p rin i. Situa ia copilului care provine de la o
cas  de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaz  situa iei copilului orfan de ambii p rin i;
c) existen a unui document care dovede te c  este orfan de un singur p rinte;
d) existen a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de înv mânt respectiv .
(3) În cazul în care num rul cererilor de înscriere primite de la p rin i din afara circumscrip iei colare este mai mare
decât num rul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descresc toare a num rului de criterii generale
de departajare cumulate de c tre fiecare copil: se repartizeaz  la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile
men ionate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc dou  dintre criterii i, în final, copiii care îndeplinesc doar unul
dintre criteriile men ionate la alin. (2). La stabilirea num rului maxim de criterii generale de departajare pe care le
poate îndeplini un copil s-a inut seama de faptul c  un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât
criteriul men ionat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul men ionat la alin.(2), lit.c).
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acela i num r de criterii generale de
departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea men ionat  la alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de înv mânt i se aplic  în situa ia prev zut  la
alin. (1), dup  aplicarea criteriilor generale men ionate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de
înv mânt va indica documentele doveditoare pe care p rintele trebuie s  le depun  în momentul complet rii/valid rii
cererii-tip de înscriere.
(6) Prin excep ie de la prevederile alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a
criteriilor specifice de departajare, în cazul în care unit ile de înv mânt cu predare în limba unei minorit i na ionale
au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoa tere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat
înaintea criteriilor generale de departajare.
(7) Criteriile specifice de departajare men ionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile
Ordonan ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, i trebuie s in  cont de faptul c  to i copiii au drepturi egale de acces la
educa ie, indiferent de condi ia social i material , de sex, ras , na ionalitate, confesiune.
(8) Criteriile specifice men ionate la alin. (5) nu pot include existen a unor liste de preînscrieri, organizate în afara
calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respect  spiritul i litera prezentei metodologii.
(9) În cazul în care la o unitate de înv mânt, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din alt  circumscrip ie
colar , fratele s u geam n/sora sa geam  va fi admis/admis  la aceea i unitate de înv mânt, peste num rul de

locuri alocat.
Art. 11. - (1) Criteriile specifice de departajare men ionate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate în urma consult rii
cadrelor didactice i a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al p rin ilor.
(2) Criteriile specifice de departajare men ionate la art.10 alin. (5) sunt aprobate de consiliul de administra ie al unit ii
de înv mânt, dup  acordarea avizului de legalitate de c tre consilierul juridic.
(3) Criteriile specifice de departajare aprobate se anun  public, la data men ionat  în calendarul înscrierii, prin afi are
la sediul unit ii de înv mânt.
(4) Dup  aceast  dat , modificarea criteriilor specifice de departajare ori ad ugarea altor criterii sunt interzise.


