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PRECIZĂRI TEHNICE  

PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2015-2016 

Referitor la: Soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la 
vreo unitate de învățământ 

 

            În perioada 14-17 aprilie 2015,  conform calendarului înscrierii în clasa pregătitoare, are 

loc centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care 

nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Totodată, în aceeași perioadă, se 

soluționează de către inspectoratul școlar orice alte situații referitoare la înscrierea în 

învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului. 

 În acest sens, avem rugămintea ca toate unitățile implicate în activitatea de înscriere în 

clasa pregătitoare să primească, să centralizeze și să transmită lista noilor solicitări de înscriere 

la comisia județeană (nume, prenume, CNP), până la data de 17 aprilie 2015, ora 12:00.  

Solicitările primite vor fi analizate și soluționate de către Consiliul de Administrație (CA) 

al Inspectoratului Școlar Județean Dolj (ISJ Dolj). După aprobarea solicitărilor de înscriere în CA 

al ISJ Dolj, Comisia județeană va comunica unităților implicate necesitatea întocmirii adreselor 

cu solicitarea modificărilor în planul de școlarizare în vederea cuprinderii tuturor copiilor în clasa 

pregătitoare. 

După modificarea planului de școlarizare la nivelul comisiei județene, unitățile vor putea 

procesa noile cereri utilizând aplicația online (SIIIR – modulul «Înscrierea în clasa pregătitoare», 

selectând etapa de «Ajustări»). Menționăm că aplicația va respinge automat orice cerere de 

înscriere a unui copil înmatriculat în etapele anterioare. 

 Facem mențiunea expresă, că problemele ivite după cele două etape ale înscrierii în clasa 

pregătitoare la copiii deja înmatriculați la unități, se vor rezolva, conform ROFUIP 2015, prin 

utilizarea modulului SIIIR de «transfer între unități» din meniul «Managementul elevilor». 

 Orice problemă tehnică privind aceste operațiuni specifice poate fi comunicată la comisia 

județeană pentru o rezolvare operativă. 

  

 

          Consilier, 

          ing. Dorel POPA 
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