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PRECIZĂRI
privind înscrierea preşcolarilor/elevilor în grădiniţă şi în clasa a V-a
pentru anul şcolar 2014-2015
1. Prezentele precizări se aplică obligatoriu tuturor unităţilor de învăţământ, inclusiv
celor din mediul rural.
2. Nr. maxim de elevi/preşcolari pe clasă/grupă care se pot înscrie în etapa I şi a II-a de
înscriere va fi: la clasa a V-a – 29 elevi, la grădiniţe - până la atingerea cifrei aprobate
prin proiectul planului de şcolarizare. Numărul de elevi pe clasă se completează până
la maximum prevăzut de lege după perioada de înscriere cu elevii din zona de
şcolarizare a unităţii de învăţământ care nu s-au înscris în această perioadă şi de
cazurile speciale rezolvate prin decizia inspectoratului.
3. Cererea de înscriere poate fi depusă la o singură unitate de învăţământ, deci fiecărui
preşcolar/elev i se eliberează o singură Cerere de înscriere. Și în acest an, înscrierea
se va desfăşura prin introducerea online a datelor elevilor/preşcolarilor pe serverul
inspectoratului. Sistemul informaţional este setat să verifice dacă elevul/preşcolarul sa mai înscris în altă unitate, dacă are vârsta legală prevăzută de legislaţia în vigoare,
dacă are domiciliul în localitatea unităţii. Datele elevilor/preşcolarilor vor fi
introduse în sistemul informaţional în ordinea depunerii dosarelor în perioada
de înscriere prevăzută în calendarul de mai jos. Sistemul informaţional NU permite
introducerea datelor elevilor/preşcolarilor după ocuparea tuturor locurilor repartizate
unităţii de învăţământ respective.
4. Directorii (prin diriginți şi educatoare) vor informa părinţii/tutorii în vederea înscrierii
preşcolarilor în grădiniță şi a elevilor de clasa a IV-a în clasa a V-a şi vor elibera
fiecărui copil o singură cerere de înscriere. Unităţile de învăţământ vor afişa, la loc
vizibil, zona de şcolarizare aferentă, numărul de clase/grupe, respectiv de
elevi/preşcolari aprobate pentru anul şcolar 2014-2015, perioadele (etapele) de
înscriere şi orarul de înscriere. De asemenea, vor afişa şi lista de documente
necesare pentru dosarul de înscriere. Zona de şcolarizare este cea valabilă şi
pentru înscrierile în clasa pregătitoare.
5. Directorii de grădiniţe şi de şcoli gimnaziale din oraşe au obligaţia de a înscrie toţi
preşcolarii/elevii din zona de şcolarizare aferentă. Pe locurile rămase libere după
înscrierea copiilor/elevilor din zona de şcolarizare, pot fi înscrişi preşcolari/elevi şi din
alte zone de şcolarizare de pe raza localităţii, iar în etapa a II-a şi din afara localităţii.
Preşcolarii/elevii vor fi înscrişi în ordinea depunerii şi înregistrării documentelor de
înscriere la unitatea de învăţământ. Pentru a nu se produce aglomeraţie şi pentru a
evita pierderea timpului cu statul la rând, părinţii pot să ceară un număr de ordine din
partea şcolii, respectiv a grădiniţei, pentru înscrierea copiilor lor.
6. Cazurile speciale (preşcolari/elevi spitalizaţi, plecaţi cu părinţii în străinătate etc.), se
raportează inspectoratului şi se rezolvă prin decizia inspectoratului. Aceste cereri se
pot rezolva şi ulterior datelor prevăzute de calendarul înscrierilor.
7. Pentru unităţile de învăţământ, procedura privind funcţionarea sistemului informatic
de înscriere este disponibilă pe online+. Directorii vor numi prin decizie componenţa
comisiilor de înscriere. Unităţile de învăţământ vor înregistra programările telefonice
ale părinţilor/tutorilor.

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
în grădiniţă
1. Organizarea de întâlniri cu părinţii/tutorii şi informarea lor în legătură cu înscrierile.
Termen: 28 martie 2014
2. Etapa I de înscriere a copiilor pe bază de cerere de înscriere şi de dosar, care
împlinesc 3 ani până la data de 31.12.2014 (născuți înainte de 31.12.2011), conform
modelului din anexa 1. În această etapă se pot înscrie copiii ai căror părinţi sau tutori
au domiciliul în zona de şcolarizare a unităţii. Preşcolarii vor fi înscrişi în ordinea
depunerii dosarelor. Au prioritate copiii care împlinesc vârsta de 3 ani până în
data de 31.08.2014.
Perioada: 2 aprilie - 14 aprilie 2014, zilnic între orele 9-14
3. Etapa a II-a de înscriere, pe locurile rămase libere: În această etapă se pot înscrie
copiii, care împlinesc 3 ani până la data de 31.12.2014 (născuți înainte de
31.12.2011), ai căror părinţi sau tutori au domiciliul în localitatea în care funcţionează
unitatea de învăţământ, respectiv cei care au domiciliul în altă localitate decât
localitatea în care funcţionează unitatea de învăţământ. Preşcolarii vor fi înscrişi în
ordinea depunerii dosarelor. Au prioritate copiii care împlinesc vârsta de 3 ani
până în data de 31.08.2014.
Perioada: 16 aprilie – 24 aprilie 2014, zilnic între orele 9-14
4. Afişarea pe site-ul inspectoratului a listei finale cu înscrierile în grădiniţe.
Termen: 28 aprilie 2014, ora 12

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
elevilor în clasa a V-a
1. Eliberarea şi vizarea cererilor de înscriere în clasa a V-a de către directori.
Termen: 28 martie 2014
2. Organizarea de întâlniri cu părinţii/tutorii şi informarea lor în legătură cu înscrierile.
Etapa I de înscriere a copiilor pe bază de cerere de înscriere şi de dosar conform
modelului din anexa 2: În această etapă se pot înscrie elevii care au terminat clasa a
IV-a în aceași unitate, și elevii care au terminat clasa a IV-a în altă unitate și ai căror
părinţi sau tutori au domiciliul în localitatea în care funcţionează unitatea de
învăţământ, având absolută prioritate elevii ai căror părinţi sau tutori au domiciliul în
zona de şcolarizare a unităţii. Elevii vor fi înscrişi în ordinea depunerii dosarelor.
Perioada: 2 aprilie - 14 aprilie 2014, zilnic între orele 9-14
3. Etapa a II-a de înscriere, pe locurile rămase libere: În această etapă se pot înscrie
elevii ai căror părinţi sau tutori au domiciliul în altă localitate decât localitatea în care
funcţionează unitatea de învăţământ. Elevii vor fi înscrişi în ordinea depunerii
dosarelor.
Perioada: 16 aprilie – 24 aprilie 2014, zilnic între orele 9-14
4. Afişarea pe site-ul inspectoratului a listei finale cu înscrierile în clasa a V-a.
Termen: 28 aprilie 2014, ora 12
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