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Art. 10. - (1) In situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere 

primite de la părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali al căror domiciliu se află în afara 

circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se 

aplică criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile 

prezentei metodologii. 

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt 

următoarele: 

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei 

copilului orfan de ambii părinţi; 

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ 

respectivă. 

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi / tutori legal instituiţi/ 

reprezentanţi legali din afara circumscripţiei şcolare 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 menţionate la alin. 

(2) , apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul 

dintre criteriile menţionate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de 

departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ţinut seama de faptul că un copil poate 

îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menţionat la alin.(2), lit.b) nu poate fi 

îndeplinit simultan cu criteriul menţionat la alin.(2), lit.c). 

(3) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc acelaşi număr de criterii 

generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menţionată la alin. (2). 

(4) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică 

în situaţia prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menţionate la alin. (2). Pentru 

criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ indică documentele doveditoare pe care 

părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul 

completării/validării cererii - tip de înscriere. 

(5) Criteriile specifice de departajare menţionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, 

indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune. 

(6) Criteriile specifice menţionate la alin. (5) nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, 



organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul şi 

litera prezentei metodologii. 

(7) În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din 

altă circumscripţie şcolară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeaşi 

unitate de învăţământ, peste numărul de locuri alocat. 


