
ANEXA nr. 1 la ordinul MEC nrf~ff I ./J:.9..£.. ........... 2020 pentru modificarea ~i completarea 
Ordinu1ui ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 3277/2020 privind Calendarul ~i Metodologia de 
inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul ~colar 2020 -2021 

CALENDARUL INSCRIERH IN INV ATAMAl'ITUL PRIMAR 

25 mai 2020 

26 rnai - 30 iunie 
2020 

' 

pentru anul 17colar 2020-2021 

Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a rnodelului de cerere - tip (Anexa 
3) pentru evaluarea copiilor care lm.plinesc varsta de 6 ani 1n perioada 1 
septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, care nu au fost evaluap. pana 
la data instituirii starii de urgenta ;;i care: 

• nu au frecventat gradini\a; 

• s-au in.tors din strainatate; 

Afi~area programului de evaluare a copiilor la avizierul ~i pe site-ul 
CJRAE/CMBRAE; 

Postarea pe site-ul inspectoratelor 9colare, respectiv al unitaµIor de 
l.nvatamant cu nivel pre;;colar/primar a modelului de cerere-ti.p (Anexa 2) 
pentru evaluarea copiilor care au frecventat gradinita ~i care implinesc 
varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, 9i 
care nu au fost evaluati; 
Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 

septembrie - 31 decembrie 2020 ~i eliberarea recomandarii pentru 
inscrierea in invatamantul primar 

Pentru copiii care au frecventat gradinita 

• lnregistrarea cererilor transmise/depuse la unita.µle de invatamant 
cu nivel pre~colar pentru obtiflerea recomandarii de inscriere in 
clasa pregatitoare 

" Eliberarea/transmiterea de catre unitatea de mvatamant cu nivel 

I pre1;>colar a recomandarii de !nscriere 1n clasa pregatitoare sau 1n 

grupa mare, dupa caz; 

Pentru copiii care NU au frecventat gradinita sau au revenit din 
strainatate 

• Inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, 

depuse/transmise de parinti pentru copiii care 1ndeplinesc criteriile 

prevazute la Art. 7 alin. (1); 



3 iulie 

• Planificarea de catre CJRAE/G\1BRAE a organizarii evaluarii; 

afi~area ~i comunicarea programarii pentru participarea la 

evaluare; 

• Desfa~rarea evaluaru copiilor de catre CJRAE/CMBRAE; 

• Eliberarea/transmiterea de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii 

de inscriere 1n clasa pregatitoare sau 1n grupa mare, dupa caz; 

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu nume1e copiilor 
~i rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de mscriere 1n clasa 
pregatitoare sau 1n grupa mare, dupa caz, de la unitafile de mvatamant 
pre~colar sau CJRAE/CMBRAE, catre comisiile judefene/Comisia 
Municipiului Bucure~ti. 

Completarea ~i validarea cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar 

4 martie - 7 iulie Completarea cererilor-tip de 'inscriere de ditre parintif tutori legali 
2020 instituitif reprezentanp legali, online sau la unitatea de invatamant la care 

solicita mscrierea copiilor; 

8 iulie 2020 

9 iulie - 15 iulie 
2020 

16 iulie 2020 

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de mscriere la unitatea de 
mvatamant la care solicita mscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de 
1nscriere 1n clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a dedara\iei pe proprie 
raspundere ~i a documentelor necesare 1n copie simpla; 
Validarea fi~elor de inscriere generate de aplica-p.a informatica; 

Prima etapa de inscriere in inva\amantul primar 

Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de mscriere, cu 
ajutorul aplicatiei informatice ~i repartizarea copiilor la ~coala de 
circumscrippe. 

Procesarea Ia nivelul unitaµIor de mvatfilnant, pe baza informapilor din 
cererile-tip de inscriere ~i din documentele depuse/transmise de parinti/ 
tutori legal instituitifreprezentanti Iegali, a cererilor prin care se solicita 
mscrierea la 0 alta unitate de mvatamant decat ~coala de circumscripµe, 
pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la 
nivelul comisiei de inscriere din unitaple de mvatamant, prin aplicarea 
criteriilor generale ~i specifice de departajare ~i validarea de catre 
consiliul de adrninistrap.e al unitaµi de 1nvatamant a listei candidaplor 
admi~i in aceasta faza; 

Marcarea, in aplicatia infonnaticil, a cererilor - tip de inscrier~ .~ ,p,.'i-
candidapi admi~i 1n aceasta faza. / ;.,.i/~~ ~. 
P.rocesarea . de. ~a.tre Co~ia .nap.on~Ia a cererilor-tip d.efff{fcri,~~~·~ ~j,; · 
ajutorul aphcape1 mformatice s1 repartizarea la ~coala de c1r~~ .... ¢t~~e!a /Dj' 
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20 iulie 2020 

21 iulie 2020 

copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiµ/reprezentanp legali au 
solicitat 1nscrierea la o alta unitate de invatamant dedt /?Coala de 
circumscriptie, dar nu au fost admi~i din lipsa de locuri ~i care au 
exprimat 1n aceasta faza oppunea pentru mscrierea 1n ~coala de 
drcumscriptie. 

Afi~area in unitap.le de mvatamant ~i pe site-ul inspectoratului ~colar a 
copiilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere. 

I ' 

A doua etapa de inscriere in invafamantul primar 

Comunicarea, prin afi~are la unitatile de invatamant ~i pe site-ul 
inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile 
disponibile, elaborate de inspectorahtl $Colar; 

Informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre comisia 
. ' , 

judeteana/a murricipiului Bucure~ti, cu privire la procedura specifica de 
repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua. Procedurile 
vor viza modalitati de cornunicare l?i transfer de documente on-line, dupa 
caz. 

22 - 28 iulie 2020 Depunerea/transmiterea cererii-tip de mscriere la secretariatul unitap.i de 
invatamant aflate pe prima pozip.e dintre cele trei opp.uni exprimate 
pentru etapa a doua, de catre parinp.i copiilor care nu au fost cuprin~i in 
nicio unitate de invatarnant ill etapa anterioara sau care nu au participat 

I I . ~ 

29 iulie -30 iulie 
2020 

a prrma etapa; 

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de mvatamant aflata pe 
prima pozitie in opp.unile privind 1nscrierea copiilor. 

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de mscriere 
depuse de parinti/tutori legal instituip.Jreprezentanti legali, aplicand 
procedura spedfica elaborata de inspectoratul ~colar, pe baza criteriilor 
genera.le $i a celor specifice de departajare, in lirnita locurilor disponibile; 

Completarea ill aplicap.a informatica a datelor din cererile-tip de mscriere 
pentru candidatii admi~i in aceasta etapa. 

t--~~~~~~-->,.__~ 

31 iulie 2020 

1 - 4 septembrie 
2020 

Afi~area la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor 
mscri~i in clasa pregatitoare. 

Centralizarea -?i solutionarea de catre inspectoratuI $C01ar a cererilor 
parinfilor/tutorilor legal instituip.Jreprezentanp.lor legali ai copiilor care 
nu au fost mca 1nscrisi la vreo urritate de invatamant; ' . ' 


