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PRECIZĂRI  PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ȘCOLAR 2019-2020 
 

 Numărul de telefon Telverde 0800816021 va fi disponibil in perioada 26.02.2019 – 

19.04.2019, de luni pana joi în intervalul orar 8.00–16.30 și vineri în intervalul 

orar 8.00 – 14.00 

 

 Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar se face la 

unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 

18,00 (luni-vineri). 

 

Extras din ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a 

Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020: 

Art. 6. - (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, 

dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.  

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) 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.  

(3) Părinții ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 

2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 

2019-2020, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) 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. 

Art. 13. - (8) Unitățile de învățământ 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. 

Art. 15. - (1) 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. 
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