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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA  

DREPTURILOR CETĂȚENILOR  

 

2 martie 2023 

√ Ordinul nr. 564/2023 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la 

concursul de admitere în rezidențiat în medicină, sesiunea extraordinară 14 mai 2023, 

pentru locurile și posturile rămase neocupate din sesiunea 20 noiembrie 2022, publicat în 

M.Of. nr. 176 din 2 martie 2023 

Art. 1. (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de admitere în rezidențiat în 

medicină, sesiunea extraordinară 14 mai 2023, pentru locurile și posturile rămase neocupate 

din sesiunea 20 noiembrie 2022 se stabilește la suma de 500 lei/participant. 

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, 

ATCP Mun. București (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 

București), beneficiar - Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, 

București, cod: 010024. 

Art. 2. (1) Sumele încasate, din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului 

Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare 

susținerii concursului de rezidențiat. 

(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 85% se va repartiza Universității de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în vederea acoperirii cheltuielilor 

ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat. 

(3) Repartizarea sumelor către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

din București se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul 

universitar respectiv și nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea 

concursului de rezidențiat, însușită sub semnătură de rector. 

(4) Ministerul Sănătății va încheia un contract cu Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din București, contract pe baza căruia se stabilesc atât obligațiile și 

responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare 

suportate din taxa de înscriere la concurs. 

(5) Din cota de 15% ce îi revine, din sumele încasate, Ministerul Sănătății poate 

achiziționa bunuri și servicii necesare gestionării la nivel național a activității de pregătire în 
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rezidențiat, prin Registrul matricol național al rezidenților, precum și pentru întocmirea 

carnetelor de rezident și a caietelor de monitorizare a pregătirii rezidentului. 

Art. 3. Direcția politici de resurse umane în sănătate și Direcția generală economică din 

Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

√ Legea nr. 45/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind 

prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru modificarea Legii 

nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, publicată în M.Of. nr. 

178 din 2 martie 2023 

Art. I. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 

ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 

2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) substanțe aflate sub control național - drogurile, precursorii înscriși în tabelele-

anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin 

înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin 

transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la un interval de maximum 6 luni de la înaintarea 

propunerii de modificare de către ministrul sănătății sau ministrul afacerilor interne; ministrul 

înaintează propunerea de modificare a tabelelor de îndată ce primește comunicarea 

organismelor internaționale abilitate, respectiv de îndată ce primește documentațiile tehnice 

emise de organele competente în materie pe care se fundamentează măsura; 

2. La articolul 1, după litera d) se introduc două noi litere, lit. d1) și d2), cu următorul 

cuprins: 

d1) substanță psihoactivă nouă - o substanță în formă pură sau într-un preparat, care 

nu face obiectul Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite asupra stupefiantelor din 

1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și nici al Convenției Organizației 

Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971, dar care poate prezenta riscuri 



3 
 

pentru sănătate sau pentru societate similare cu cele prezentate de substanțele cuprinse în 

convențiile menționate; 

d2) preparat - un amestec care conține una sau mai multe noi substanțe psihoactive; 

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 2. (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, 

transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, 

trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind 

circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este 

închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. 

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 3. (1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de 

droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor 

drepturi. 

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este 

închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. 

5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 11. Dacă faptele prevăzute la art. 2, art. 6-8 și art. 10 au avut ca urmare moartea 

victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. 

6. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul 

cuprins: 

(4) Bunurile și mijloacele folosite la fabricarea ilicită a drogurilor pot fi folosite în scop 

didactic, prin punerea lor la dispoziția unităților de pregătire a organelor de aplicare a legii sau 

prin folosirea lor în campanii de conștientizare a riscurilor asociate consumului de droguri. 

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 19. (1) În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în 

termen de 5 zile de la efectuarea în continuare a urmăririi penale, cu consimțământul scris al 

consumatorului, evaluarea acestuia de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere 

antidrog, în scopul includerii lui în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare 

de droguri. 
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Art. II. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile 

de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 16. (1) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile 

prezentei legi, efectuează fără drept operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile 

de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 

ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. 

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, 

efectuează fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt 

susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare 

de la 1 an la 5 ani. 

2. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 17. Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse 

autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune 

și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu 

constituie o infracțiune mai gravă. 

3. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 19. Publicitatea făcută oricăror produse, pretinzând în mod credibil că prin consum 

acestea produc efecte psihoactive, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 

1 an la 5 ani. 

 

√ Ordonanța de urgență  nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor 

pacienților nr. 46/2003, publicată în M.Of. nr. 178 din 2 martie 2023 

Articol unic. La articolul 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și 

completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu 

următorul cuprins: 

(3) În situația în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima 

consimțământul cu privire la informațiile prevăzute la art. 21 și a intervenit decesul acestuia, 
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prin excepție de la prevederile art. 22, aceste informații pot fi furnizate, la cerere, 

următoarelor persoane, în ordinea de mai jos: 

a) soțului supraviețuitor; 

b) descendenților; 

c) ascendenților/tutorilor; 

d) rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 

(4) Situațiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul, 

conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii. 

(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unității sanitare o 

declarație pe propria răspundere, potrivit dispozițiilor prezentei legi. 

(6) Modelul declarației prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de 

aplicare a legii. 

 

√ Hotărârea nr. 167/2023 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

890/2005, publicată în M.Of. nr. 178 din 2 martie 2023 

Articol unic. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 

Art. 40. (1) Comisiile locale/județene înregistrează într-un registru acordurile de 

despăgubire dintre proprietarii investițiilor și foștii proprietari deposedați, moștenitorii 

acestora sau persoanele fizice îndreptățite, încheiate în baza art. 4 alin. (11)—(110) din Legea 

nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația prevăzută la art. 4 alin. (17) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, investitorul care a achitat contravaloarea terenului foștilor 

proprietari, moștenitorilor acestora sau persoanelor fizice îndreptățite înregistrează la 
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comisiile locale/județene dovada achitării integrale, respectiv chitanțe, ordine de virament 

bancar, extrase de cont sau orice alt mijloc de probă. Investitorul care a dobândit dreptul de 

proprietate, ca urmare a achitării integrale a contravalorii terenului aferent investițiilor 

cumpărate potrivit legii, poate intabula dreptul de proprietate pe baza acordului de 

despăgubire încheiat cu fostul proprietar, moștenitorii acestuia sau cu persoanele fizice 

îndreptățite și a dovezilor de plată înregistrate la comisiile locale/județene. 

2. La articolul 43, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

(4) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 

alin. (13) și (110) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, când 

despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmește anexa nr. 24d). Când despăgubirile sunt 

plătite de stat se întocmește anexa nr. 23. 

3. Anexa nr. 24d) se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

ANEXĂ 

[Anexa nr. 24d) la regulament] 

 

TABEL NOMINAL 
cuprinzând persoanele fizice sau juridice ale căror terenuri au trecut în proprietatea 

statului în mod abuziv, de pe care investițiile au fost vândute cu respectarea legii, care au 
solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (13) și 

(110) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Suprafața 
- ha - 

Observații 

0 1 2 3 
TOTAL:    

 

Primar,       Secretar, 

 

...............                                                                     ........................ 

 

 

 

 



7 
 

 √ Ordinul nr. 3.704/2023 al ministrului educației privind aprobarea Calendarului 

înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, publicat în M.Of. nr. 179 din 

2 martie 2023 

 Art. 1. Se aprobă Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-

2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management 

resurse umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția 

generală informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, centrele 

județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și 

Asistență Educațională și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

ANEXĂ 

CALENDARUL 
înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 

 

Data-limită/Perioada Evenimentul 

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar 

30 martie 2023 Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv 
numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv 
pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar 
Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, 
sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site 
propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică 
clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului 
de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu 
şcoala, posibilitatea organizării programului "Şcoala după şcoală", fotografii ale 
spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare 

3 aprilie 2023 Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la 
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere 
a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar 
pentru anul şcolar 2022-2023) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv şi care: 
* nu au frecventat grădiniţa; 
* s-au întors din străinătate 
Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE 
Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv al unităţilor de învăţământ 
cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de 
înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului 
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educaţiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat 
grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 
2023 inclusiv 

4 aprilie 2023 Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a 
criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma 
consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliul 
reprezentativ al părinţilor - după verificarea existenţei unor elemente de 
discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, şi aprobate în 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a listei 
documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare 
şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi 

5 aprilie-26 aprilie 2023 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 
decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul 
primar 
Pentru copiii care au frecventat grădiniţa: 
* înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel 
preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare; 
* eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel 
preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după 
caz. 
Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate: 
* înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise 
de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din 
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei nr. 3.445/2022; 
* planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi 
comunicarea programării pentru participarea la evaluare; 
* desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE; 
* eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării 
de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz; 
* soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a 
copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a 
situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar. 

27 aprilie 2023 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi 
rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau 
în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau 
CJRAE/CMBRAE către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti. 

2 mai Reconfigurarea, acolo unde se impune, de către inspectoratele şcolare, a 
circumscripţiilor şcolare, astfel încât să asigure optimizarea procesului de 
cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situaţia în care capacitatea unei 
unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor 
copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte 
situaţii justificate, cum ar fi eliminarea segregării şcolare, rezultată din segregarea 
pe criteriul mediului de rezidenţă 

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar 
3 mai- 18 mai 2023 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal 

instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită 
înscrierea copiilor 
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la 
care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa 
pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere şi a 
documentelor necesare în copie simplă 
Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică 

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar 
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19 mai- 22 mai 2023 Procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul 
primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei 
informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie 
NOTĂ: Inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii didactice în situaţia 
unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa 
pregătitoare, în alte unităţi de învăţământ care au spaţii disponibile. 

23 mai- 29 mai 2023 Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-
tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal 
instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă 
unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. 
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din 
unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de 
departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
a listei candidaţilor admişi în această fază 
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii 
admişi în această fază 

30 mai 2023 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul 
aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror 
părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă 
unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din 
lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în 
şcoala de circumscripţie 

31 mai 2023 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor 
înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere 

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar 

5 iunie 2023 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a 
procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de 
inspectoratul şcolar 
Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/a municipiului 
Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile 
disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi 
transfer de documente online, după caz. 

6 iunie-12 iunie 2023 Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de 
învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa 
a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de 
învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă 
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima 
poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor 

13 iunie-14 iunie 2023 Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse 
de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică 
elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de 
departajare, în limita locurilor disponibile 
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru 
candidaţii înscrişi în această etapă 

15 iunie 2023 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa 
pregătitoare 

1 septembrie- 8 septembrie 2023 Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor 
părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost 
încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ 
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la 
înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul 
superior al copilului 

 


