
- Extras din  OMEC  3473 / 10.03.2021: 
 
art. 13(9): ” Unitatile de invatamant informeaza parintii ca ordinea in care se programeaza 

telefonic pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere sau in care se prezinta pentru 
completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de 
preinscriere si/sau acordarea unei prioritati la inscriere.„ 

  
art. 15 :  
(1) Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant informeaza parintii prin afisare la avizier 

si postare pe site-urile institutiilor, dupa caz, cu privire la faptul ca aplicatia informatica nu 
permite inscrierea la mai multe unitati de invatamant. 

(2) In cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru copilul respectiv a 
mai fost depusa o cerere de inscriere la alta unitate de invatamant, inscrisa in baza de date, 
intrucat a fost validata, dosarul de inscriere nu este acceptat si ramane valabila optiunea 
deja asumata pentru alta unitate de invatamant. 

- Criteriile  generale  ale  OMEC  3473 / 10.03.2021  și  criteriile  specifice  ale  
unitatii  se  folosesc pentru   departajarea  cererilor  depuse  doar pentru copii  care nu  au 
domiciliu   în circumscripția  școlară. 

 
 
 
Criteriile  generale de departajare  ale  OMEC  3473 / 10.03.2021 
Art. 10. 
(1) In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere 

primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare 
decat numarul de locuri libere definit conform art. 9 alin. (3), se aplica criterii de departajare 
generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(2) Criteriile generale de departajare care se aplica in situatia prevazuta la alin. (1) 
sunt urmatoarele: 

   a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului; 
   b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia 

copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se 
asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti; 

   c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte; 
   d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de 

invatamant respectiva. 
 
 
 
 
 



Extras din  OMEC  3473 / 10.03.2021 
 
Art. 49. - Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in clasa pregatitoare se 

pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda. 
 
Art. 51.  
(1) Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite 

parintilor alte foloase pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. 
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri 

materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in invatamantul primar. 


