
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea 

de învăţământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de 

identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului, certificate 

conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor originale. În situaţia copiilor care nu deţin un certificat de naştere 

se aplică prevederile art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului ministrului 

afacerilor interne şi al ministrului educaţiei nr. 165/2021/3.080/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric 

personal.  

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care 

împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv, alături 

de documentele menţionate la alin. (2) părintele transmite şi o copie a 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.  

(4) Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită 

autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului.  

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de 

circumscripţie, pe lângă documentele menţionate la alin. (2) şi, după caz, la alin. 

(3), părinţii depun/transmit pe e-mail sau prin poştă şi documente în copie simplă 

care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu 

art. 10 . 

 (6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala 

de circumscripţie, părintele menţionează, prin bifarea acestei opţiuni în cererea-

tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de 

circumscripţie, în situaţia în care acesta nu este admis la şcoala solicitată, din 

lipsă de locuri libere(nepromovarea testului de limba germana) 


