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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Nr. 
crt. 

Ediţia/Revizia 
în cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 
Data la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I Elaborarea initiala Procedura completă  

2.2 Revizia 1 
Schimbare documente de referinta 
si cod 

Procedura completă  

2.3 Revizia 2 

Modificare conţinut cf. Ordinului 
privind stabilirea calendarului şi 
metodologiei de înscriere în 
învăţământul primar 

  

 
3. LISTA CUPRINZȂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, 

REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII  
 
 

Nr. 
crt 

Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi prenume 

1 
Aplicare 2 

Comp. Managerial 
Comp. Didactic 

Comp. Secretariat 

Şef 
compartiment 

Cf. listei de difuzare 
ataşată 

2 Informare 2 - - - 

3 
Evidenţă 1 CSCIM Secretar 

CSCIM 
Ec. Sorin ŢÂRU 

4 Arhivare  1 Secretariat Secretar şef Mihaela TINCU 

 
4. SCOPUL 

 Scopul prezentei proceduri este de: 

- a stabili metodologia şi responsabilităţile privind înscrierea în învăţământul primar în cadrul 
Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi; 

- da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

- a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

- a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
director, în luarea deciziei. 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi, pentru înscrierea în 
învăţământul primar. 

5.1. Date de intrare 
▪ cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului 

etc) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile); 
▪ procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi; 
▪ competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor; 
▪ resurse financiare alocate. 

5.2. Date de ieşire 
▪ Copii înscrişi în învăţământul primar. 
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6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

6.2. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei  

6.3. Legea nr.188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

6.4. OM nr.3473/10.03.2021 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a 
copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, Anexa 1-Metodologia de 
înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, Anexa 2-
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, 

6.5. OM nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificarile si completările ulterioare 

6.6. Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor 
de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor 
subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar 

6.7. OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

6.8. OSGG nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor 
publice 

6.9. Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi 
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Control intern Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de 
către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea 
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor 
entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; 
respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor 
managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi 
depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de 
contabilitate şi producerea în timp util deinformaţii de încredere, 
referitoare la segmentul financiar şi de management.. 

2.  Asigurarea 
calităţii 

Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea 
încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

3.  Proces Ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă 
elemente de intrareîn elemente de ieşire. 

4.  Circumscripția 
școlară a unității 
de învățământ  

 
 Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ 

 

Abrevierea Termenul abreviat 

ISJ Inspectorat şcolar judeţean 

CA Consiliul de Administraţie 

CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

CSCIM Comisia de monitorizare 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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8. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII 

8.1. Generalităţi 
 
8.1.1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV. 
8.1.2. Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 se face înconformitate 

cu prevederile metodologiei de înscriere, elaborată prin ordin, de către Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării.  

8.1.3.    La stabilirea numărului de clase pregătitoare ce va fi cuprins în planul de şcolarizare pentru 
2020-2021, sunt luate în consideraţie: 

• propunerile conducerii Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi, referitoare la numărul de 
clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru circumscripția 
școlară aferentă, 

•    capacitatea de cuprindere a şcolii, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi 
organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la 
celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii tuturor copiilor din circumscripția 
școlară 

• efectivul maxim de 25 de elevi la clasă prevăzut de art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

8.1.4. Circumscripția școlară, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate 
sunt afișate pe site-ul şcolii și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii 
în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. 

8.1.5. Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi pune la dispoziție și informații referitoare la locul 
de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare, la posibilitatea organizării 
programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc. 

8.1.6. Comisia de înscriere dinŞcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi, numită prin decizie de 
către director, este alcătuită din:  

a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;  
b) secretar – secretarul șef;  
c) membri – 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.  

 
8.2. Condiții de înscriere în învățământul primar 
 
8.2.1. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până 

la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în 
clasa pregătitoare. 

8.2.2. Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă 
modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. 

8.2.3. SecretariatulŞcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi răspunde la întrebările/solicitările 
părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, oferind detalii referitoare la conținutul 
activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la 
organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, 
interesul educațional al copilului. 

8.2.4. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 
inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea 
lor psihosomatică este corespunzătoare.  

8.2.5. Înscrierea acestora din urmă, în clasa pregătitoare, se face la solicitarea scrisă a părinților/ 
tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a 
acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a 
clasei pregătitoare.  
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8.2.6. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 
inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-
2021, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate 
asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii 
copiilor la grădiniță, în grupa mare.  
 

8.3. Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul 
 

8.3.1. Toți copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali solicită înscrierea în 
clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ 
solicitată.  

8.3.2. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte 
circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților/ 
tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali. 

8.3.3. Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri 
alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși 
la acel nivel de clasă. 

8.3.4. În situația în care, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ 
reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare 
decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice. 

8.3.5. Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:  
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează 
situației copilului orfan de ambii părinți;  

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în Şcoala Gimnazială “Alecu 

Russo” din Iaşi.  
8.3.6. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ 

reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri 
libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale 
de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care 
îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la pct. 8.3.5, apoi copiii care îndeplinesc două 
dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 

8.3.7. Criteriile specifice de departajare elaborate de Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi  
se aplică după aplicarea criteriilor generale. Acestea sunt următoarele: 

a) Copilul este în îngrijirea bunicilor care locuiesc în circumscripţia unităţii de învăţământ. În 
acest caz se vor solicita: copie după CI a bunicilor, număr telefon, hotărâre judecătorească 
sau procură notarială de încredințare a minorului; 

b) Părintele/ tutorele are rude care domiciliază în circumscripţia şcolară şi care au grijă de copil 
temporar. Se vor solicita: copie după CI a rudei, număr telefon, hotărâre judecătorească sau 
procură notarială de încredințare a minorului; 

c) Părintele/ tutorele are locul de muncă în circumscripţia şcolii. Se va solicita adeverinţă 
doveditoare de la locul de muncă al părintelui; 

d) Părintele/ tutorele a fost elev al şcolii; 
e) Copilul a frecventat cursurile unei grădiniţe care a desfăşurat activităţi educative în parteneriat 

cu şcoala. 
8.1.1. Pentru criteriile specifice stabilite, Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi indică 

documentele doveditoare pe care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal 
trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.  

8.1.2. Criteriile specifice de departajare nu sunt discriminatorii şi nu includ existența unor liste de 
preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii.  
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8.1.3. În cazul în care, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, 
fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la Şcoala Gimnazială “Alecu 
Russo” din Iaşi, peste numărul de locuri alocat. 

8.1.4. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice și a 
consiliului reprezentativ al părinților.  

8.1.5. Criteriile specifice de departajare sunt aprobate de consiliul de administrație al Şcolii 
Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi, după acordarea avizului de legalitate de către consilierul 
juridic al inspectoratului școlar.  

8.1.6. Criteriile specifice de departajare aprobate se anunță public, la data menționată în calendarul 
înscrierii, prin afișare la sediul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi. După această dată, 
modificarea criteriilor specifice de departajare ori adăugarea altor criterii este interzisă. 

 
8.2. Informarea publicului privind procedura de înscriere 
 
8.2.1. În vederea informării părinţilor şi a altor persoane interesate, până la date de 19.04.2020 va 

funcţiona telverde având numărul 0 800 816 232, la care aceştia pot obține, gratuit, informații 
referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.  

8.2.2. Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi organizează o „Zi a porților deschise”, în perioada 
prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, 
copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare 
și pot purta discuții cu personalul şcolii implicat în această activitate.  

8.2.3. Pentru a facilita comunicarea dintre părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali și 
personalul didactic și informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate 
participă directorul şcolii, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanți ai 
părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2020 – 2021, precum și 
alte persoane desemnate de conducerea Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi. 

8.2.4. Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi încarcă pe site-ul propriu, pe lângă denumirea și 
adresa şcolii, străzile/adresele arondate, numărul de clase pregătitoare alocate și alte 
informații care să permită părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali să cunoască 
activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării 
procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu 
școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în 
care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.  

8.2.5. Pentru asigurarea protecției datelor personale, în fotografiile care sunt postate pe site nu 
trebuie să apară persoane (copii sau cadre didactice). 

 
8.3. Procedura de înscriere în învățământul primar 
8.3.1. Cererea-tip de înscriere se poate completa online sau la secretariatul Şcolii Gimnaziale 

“Alecu Russo” din Iaşi la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește 
înscrierea copilului.  

8.3.2. Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin 
introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte/ tutore legal instituit/ 
reprezentant legal.  

8.3.3. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face în prezența părintelui/ tutorelui legal 
instituit/ reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform 
programării realizate de către secretariat, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).  

8.3.4. Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația 
informatică cu documentele depuse de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal, 
tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal a 
fișei tipărite.  

8.3.5. În perioada prevăzută de calendarul înscrierii, directorul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din 
Iaşi asigură prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și stabileşte 
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programul de lucru al comisiei în ture, atât în program de dimineață, cât și de după amiază, în 
intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri) pentru a sprijini participarea părinților/ tutorilor legal 
instituiți/ împuterniciților legali la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.  

8.3.6. Directorul şcolii se asigură că programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere în 
învățământul primar este adaptat solicitărilor părinților/tutorilor/împuterniciților legali, permite 
procesarea tuturor solicitărilor și asigură fluența procedurilor, evitând aglomerația.  

8.3.7. În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, se asigură inclusiv 
posibilitatea de programare telefonică a părinților/tutorilor/împuterniciților legali pentru 
completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care aceştia pot 
apela este afișat la avizierul şcolii, pe site-ul acesteia și pe site-ul inspectoratului școlar.  

8.3.8. Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi informează părinții/ tutorii legal 
instituiți/reprezentanții legali că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea 
și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau 
validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau 
acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul şcolii, la avizierul 
acesteia și pe site și este comunicată direct părinților/tutorilor legal instituiți/ împuterniciților 
legali la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea 
cererii-tip de înscriere.  

8.3.9. În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul şcolii la care se dorește 
înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența 
părintelui/tutorelui/împuterniciților legali, de către un membru al comisiei de înscriere din 
școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează 
validarea acesteia. Comisia de înscriere  asigură imprimarea unui număr de cereri-tip de 
înscriere, care să fie completate de mână de către părinți/tutori legal instituiți/ împuterniciți 
legali, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în 
aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie 
electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet și altele asemenea. În aceste 
cazuri, comisia informează părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali care se prezintă 
pentru înscriere despre situația apărută și le solicită acestora să completeze manual cererea-
tip de înscriere și să o semneze. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali sunt 
informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de 
învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise 
depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.  

8.3.10. Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii 
– tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o 
fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. 
Copiile sunt certificate conform cu originalul de cătresecretariatul Şcolii Gimnaziale “Alecu 
Russo” din Iaşi, pe baza documentelor originale.  

8.3.11. În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește 
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, alături de 
documentele menționate mai sus, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal 
depune și o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării 
dezvoltării psihosomatice a copilului.  

8.3.12. În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal menționează, prin bifarea 
acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala 
de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de 
locuri libere.  

8.3.13. În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, 
părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali sunt informați că aplicația informatică nu 
permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.  

8.3.14. În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost 
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depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât 
a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja 
asumată pentru altă unitate de învățământ.  

8.3.15. Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere tipărește fișa 
completată în aplicația informatică, în prezența părintelui.  

8.3.16. După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată și semnată de părinte/tutore legal 
instituit/ împuternicit legal.  

8.3.17. În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții/ tutorii legal instituiți/ 
reprezentanții legali o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere procedează la 
corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip de înscriere 
corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte/tutore legal instituit/ împuternicit 
legal.  

8.3.18. După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea 
copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:  

a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de 
înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, 
folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliului de administrație, luate în urma 
aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.  

b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au 
participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.  

 
8.4. Prima etapă de înscriere în învățământul primar  
8.4.1. În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând 

următoarele priorități:  
a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ 

reprezentanți legali au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora 
conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;  

b) în a doua fază se procesează cererile părinților /tutorilor/împuterniciților legali care solicită 
înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase 
libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de 
înscriere din Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi, prin aplicarea criteriilor generale și 
specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al 
şcolii;  

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ 
reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se 
realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată 
opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.  

8.4.2. La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri 
disponibile de la fiecare unitate de învățământ.  

8.4.3. Lista candidaților înmatriculați după prima etapă se afișează la fiecare unitate de învățământ 
și pe site-ul inspectoratului școlar, conform calendarului înscrierii.  

 
8.5.  A doua etapă de înscriere în învățământul primar  
8.5.1. Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o 

unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă 
completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile 
disponibile.  

8.5.2. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există 
locuri disponibile  

8.5.3. În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții 
legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru 
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unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.  
8.5.4. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor depun cererea-tip de înscriere în 

învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni 
exprimate pentru etapa a doua.  

8.5.5. Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii 
pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte/ 
tutore legal instituit/ împuternicit legal.  

8.5.6. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din 
cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru 
din comisia de înscriere.  

8.5.7. După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere depuse 
pentru a doua etapă de înscriere, Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi analizează și 
soluționează cererile părinților/ tutorilor/ împuterniciților legali, aplicând o procedură specifică 
elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de 
departajare, în limita locurilor disponibile.  

8.5.8. Procedura specifică este comunicată prin afișare la sediul şcolii și pe site-ul inspectoratului 
școlar, conform calendarului înscrierii.  

8.5.9. La încheierea operațiilor menționate mai sus, conform calendarului înscrierii, se afișează lista 
candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.  

8.5.10. Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului 
de înscriere, conform Calendarului înscrierii. 

8.5.11. Modalitatea de constituire a claselor a fost stabilită astfel: elevii vor fi repartizati în ordinea 
înscrierilor, astfel: elevul 1, în clasa A, elevul 2, în clasa B, elevul 3 în clasa C, elevul 4 în 
clasa A, elevul 5 în clasa B etc. Se va respecta algoritmul pâna la finalizarea repartiției. 
 

8.5.12. Procedura este aprobată de Consiliul de administrație, şi respectă criteriile de transparență, 
echitate, nondiscriminare și incluziune.  
 

 
8.6. Sancţiuni 
8.6.1. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform 

legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.  
8.6.2. Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de 

nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, 
civil sau penal, după caz.  

8.6.3. Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților/ 
tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali alte foloase pentru a realiza înscrierea 
copiilor în clasa pregătitoare.  

8.6.4. Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau 
bănești de la părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali care solicită înscrierea în 
învățământul primar.  

8.6.5. Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, 
săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce 
îi revin este sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  
 

8.7. Protecţia datelor cu caracter personal 
8.7.1. În conformitate cu prevederile art.5 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în 
continuarea RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului 
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în care sunt prelucrate datele.  
8.7.2. Raportat la prevederile art. 5 din RGPD, în ipoteza în care listele referitoare la înscrierea 

copiilor în învățământul primar în anul școlar 2020 - 2021 sunt publice pe paginile de internet 
ale instituțiilor, inspectoratele vor lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul 
unităților de învățământ sau al inspectoratului școlar imediat după finalizarea etapelor de 
înscriere prevăzute în Calendarul înscrierii. 

 
9. RESPONSABILITĂŢI 

9.1. Comisia de înscriere   

- asigură informarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali referitor la prevederile 
legale, la procedurile și calendarul înscrierii;  

- asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare; în 
acest scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluența procesului de 
înscriere la clasa pregătitoare, precum și resursa umană necesară și competentă pentru 
operarea pe calculator; verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților/ tutorilor 
legal instituiți/ împuterniciților legali, completează în aplicația informatică și/sau validează 
cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale și, după caz, informația necesară pentru 
asigurarea departajării candidaților proveniți din alte circumscripții; - 

- răspunde de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere și verifică, împreună cu 
părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali corectitudinea informațiilor introduse în aplicația 
informatică; efectuează corectarea greșelilor sesizate;  

- stabilește și anunță din timp criteriile de departajare specifice şcolii, care se aplică în situația în 
care există mai multe cereri de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara 
circumscripției școlare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția școlară; 
- transmite, spre analiză și în vederea acordării avizului de legalitate, comisiei județene criteriile 
specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe solicitări de înscriere a 
copiilor din afara circumscripției școlare decât locuri libere;  
- procesează, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de 
părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, cererile de înscriere ale celor care au domiciliul în 
afara circumscripției școlare și solicită înscrierea la Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi pe 
locurile rămase libere;  
- admit sau resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și 
propune consiliului de administrație al Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” din Iaşi lista candidaților 
admiși, spre validare;  
- asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor – tip de înscriere depuse de părinții/ tutorii legal 
instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care provin din altă circumscripție școlară, admiși în Şcoala 
Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi;  
- asigură prezența permanentă, în perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din 
Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” din Iaşi, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se 
prezintă pentru completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informații 
referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;  
- afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculați la clasa 
pregătitoare;  
- elaborează și transmite inspectoratului școlar raportul cu privire la modul de desfășurare a 
procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei 
etape de înscriere, și propune eventuale modificări ale prezentei metodologii.  

 
 

10. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE 

10.1. Calendarul înscrierilor 
10.2. Cerere înscriere 


