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Ordinul ministrului 
Educației, Monica 
Anisie, privind 
modificarea și 
completarea 
Calendarului și a 
metodologiei de 
înscriere a copiilor în 
învățământul primar 
pentru anul școlar 
2020-2021 a fost 
publicat în Monitorul 
Oficial.

Principalele modificări/
completări vizează aspecte 
procedurale și de calendar, 
după cum urmează:

1. Copiii care împli-
nesc 6 ani până la 31 au-
gust 2020, inclusiv, pot fi 
înscriși în clasa pregăti-
toare, până pe 7 iulie. În 
acest caz, părintele/tuto-
rele legal instituit/repre-
zentantul legal poate să 
completeze cererea-tip de 
înscriere online sau să o 
descarce din aplicația in-
formatică, să o comple-
teze și să o transmită la 
unitatea de învățământ, 
împreună cu documen-
tele doveditoare și cu o 
declarație-tip pe proprie 
răspundere cu privire la 
veridicitatea datelor și 
informațiilor completate. 
Transmiterea documen-
telor se poate face pe e-
mail, prin poștă sau direct 
la unitatea de învățământ.

2. Copiii care împli-
nesc 6 ani în perioada 1 
septembrie - 31 decem-
brie 2020, inclusiv, pot fi 
înscriși în clasa pregătitoa-
re tot până pe 7 iulie, la so-
licitarea scrisă a părinților/
tutorilor legal instituiți/
împuterniciților legali.

În situația în care co-
pilul a frecventat grădinița 
în anul școlar curent, pă-
rintele/tutorele legal in-
stituit/reprezentantul le-
gal completează cere-
rea-tip adresată unității 
de învățământ cu nivel 
preșcolar pe care copilul 
a frecventat-o, pe care o 
poate trimite pe e-mail, 
prin poștă sau pe ca-
re o poate depune direct 
la sediul unității școlare 

(grădiniță). Unitatea 
de învățământ cu nivel 
preșcolar eliberează re-
comandarea de înscriere 
în clasa pregătitoare sau 
de înscriere în grupa ma-
re. Recomandarea elibe-
rată de către unitatea de 
învățământ se comunică 
în scris, după caz, pe e-
mail/prin poștă, cu confir-
mare de primire, sau este 
înmânată direct părinte-
lui/tutorelui legal instituit/
reprezentantului legal.

În situația în care 
copilul nu a frecventat 
grădinița sau s-a întors 
din străinătate, părinte-
le/tutorele legal instituit/
reprezentantul legal com-
pletează cererea-tip adre-
sată CJRAE/CMBRAE, pe 
care o poate trimite pe 
e-mail, prin poștă sau pe 
care o poate depune di-
rect la sediul instituției. În 
urma unei programări, re-
spectiv a evaluării dezvol-
tării copilului, se eliberea-
ză recomandarea de în-
scriere în clasa pregăti-
toare sau de înscriere în 
grupa mare. Recomanda-
rea eliberată de  CMBRAE/
CJRAE se comunică în 
scris, după caz, pe e-mail/

prin poștă, cu confirmare 
de primire, sau este în-
mânată direct părintelui/
tutorelui legal instituit/re-
prezentantului legal. Re-
zultatul evaluării nu poate 
fi contestat.

După obținerea reco-
mandării de înscriere în 
clasa pregătitoare, părin-
tele/tutorele legal insti-
tuit/reprezentantul legal 
poate să completeze ce-
rerea-tip de înscriere onli-
ne sau să o descarce din 
aplicația informatică, să o 
completeze și să o trimită 
la unitatea de învățământ, 
împreună cu documen-
tele doveditoare, inclusiv 
cu recomandarea înscri-
erii în clasa pregătitoa-
re și declarația-tip pe pro-
prie răspundere cu privi-
re la veridicitatea datelor 
și informațiilor completa-
te. Aceste documente se 
vor transmite fie pe e-mail 
sau prin poștă, fie se vor 
depune direct la unitatea 
de învățământ, după caz.

După încheierea pe-
rioadei de completare și 
validare a cererilor-tip de 
înscriere, cuprinderea co-
piilor în clasa pregătitoa-
re se face în două etape 

succesive:
a) 8 - 20 iulie - re-

partizarea copiilor se fa-
ce pe baza informațiilor 
din cererile-tip de înscrie-
re și din documentele de-
puse de părinți/tutori le-
gal instituiți/reprezentanți 
legali, folosind aplicația 
informatică și în ba-
za deciziilor consiliilor de 
administrație ale unităților 
de învățământ, luate în 
urma aplicării criteriilor 
de departajare pentru co-
piii din alte circumscripții 
școlare;

b) 21 - 31 iulie - este 
asigurată înscrierea, pe lo-
curile libere, a copiilor ca-
re nu au participat la pri-
ma etapă sau nu au fost 
distribuiți, din diferite mo-
tive, conform procedurii 
elaborate de inspectoratul 
școlar județean/ISMB.

În perioada 1 - 4 
septembrie sunt pre-
văzute centralizarea și 
soluționarea, de către in-
spectoratele școlare, a 
cererilor părinților/tu-
torilor legal instituiți/
reprezentanților legali ai 
copiilor care nu au fost în-
că înscriși la vreo unitate 
de învățământ.

”Persoanele care nu 
respectă obligația de a 
purta mască în spațiile 
menționate pot fi sancți-
onate contravențional în 
baza Legii 55/2020 pri-
vind unele măsuri pen-
tru prevenirea și comba-
terea efectelor pandemiei 

de COVID-19 (publicată 
în MO 396/15 mai 2020) 
raportat la art. 65 lit. h, 
res pectiv‚ nerespectarea 
de către persoane fizice 
a măsurilor individuale de 
protecție a vieții «se sanc-
ționează cu amendă între 
500 de lei și 2.500 de lei“, 

informează GCS. ”Legea 
55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 
definește la Capitolul III 
«Răspunderi și sancțiuni», 
art. 64 - 70 contravenții-
le și cuantumul amenzi-
lor pentru nerespectarea 
actului normativ. De ase-
menea, polițiștii aplică le-
gislația în vigoare. Scopul 
autorităților nu este de a 
sancționa cetățenii, ci de 

a limita răspândirea viru-
sului COVID-19. În con-
textul trecerii la starea de 
alertă, polițiștii vor acțio-
na în principal pentru în-
drumarea cetățenilor cu 
privire la noile reguli“, 
a menționat GCS. Aces-
ta amintește că purtarea 
măștii care acoperă na-
sul și gura este obligato-
rie din 15 mai, în spații-
le comerciale, mijloace-
le de transport în comun, 
la locul de muncă și în al-

te spații închise, potrivit 
anexei „Măsuri de preve-
nire și control a infecțiilor 

aplicabile pe durata stării 
de alertă“, atașată Hotă-
rârii 24 a CNSU.

O nouă linie regională pentru Gruiu

Începând din 18.05.2020, 
între terminalele ”Piaţa 
Presei” și ”Gruiu” 
funcţionează o nouă 
linie regională - R447 
BIS. Autobuzele acestei 
linii circulă pe următorul 
traseu: Bd. Mărăști, Șos. 
București-Ploiești, DN1, 
Otopeni, sat Săftica, DN1, 
DJ101B, sat Vlădiceasca, 
sat Ciofliceni, sat 
Ghermănești, comuna 
Snagov, comuna Gruiu, 
cu întoarcere pe DJ101C, 
sat Lipia, DJ101B, Nuci, 
DC 21A, sat Micșuneștii 
Mari, apoi în zona 
Cimitirului Micșuneștii 
Mari, DC21A, Nuci, 
DJ101B, sat Lipia, DJ101C, 
comuna Gruiu, comuna 
Snagov, sat Ghermănești, 
sat Ciofliceni, sat 
Vlădiceasca, DJ101B, DN1, 
sat Săftica, Otopeni, DN1, 
Șos. București-Ploiești, 
Bd. Mărăști.
Precizăm că, tot din18 
mai 2020, Societatea 
de Transport București 
a scos în traseu toate 
vehiculele din parcul 
circulant, astfel că 

transportul în comun 
funcţionează la 
capacitate maximă. 
Pentru siguranţa 
călătorilor, toate 
vehiculele sunt 
dezinfectate, la fel și 
staţiile de așteptare, 
cu mobilierul aferent. 
Călătorii care folosesc 
mijloacele de transport 
în comun trebuie să 
își protejeze nasul și 
gura cu măști medicale 
sau confecţionate din 
material de bumbac, dar 
și ochii, cu ochelari (de 
vedere sau de soare). 
De asemenea, trebuie 
respectate reglementările 
privind distanţarea 
socială. Astfel, călătorii 
vor putea ocupa numărul 
de scaune din autobuze, 
troleibuze și tramvaie, 
precum și un rând în 
picioare, respectând 
distanţa reglementată, 
de 1,5 m. Urcarea în 
vehiculele STB se va face 
DOAR prin ușa din faţă, 
iar coborârea pe celelalte 
uși.
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Amenzi de până la 2.500 de lei pentru nepurtarea măștii
Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a precizat 
că persoanele care nu poartă mască în spațiile 
închise stabilite prin Hotărârea Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență pot fi 
sancționate cu amendă între 500 și 2.500 de lei.

Modificări în calendarul înscrierii 
copiilor în clasa pregătitoare

Achiziții transparente

Transparency International 
Romania cere instituţiilor 
din administraţia publică 
centrală și locală să 
facă publice informaţiile 
privind achiziţiile efectuate 
pe perioada stării de 
urgenţă, iar autorităţilor 
competente să verifice 
legalitatea contractelor 
semnate în ultimele două 
luni.
Conform sursei citate, 
pentru achiziţiile publice 

directe este necesară 
publicarea a cel puţin 
următoarelor informaţii: 
referat de necesitate, 
nota justificativă privind 
alegerea procedurii de 
atribuire prin achiziţie 
directă, nota justificativă 
prin care se estimează 
valoarea contractului, 
justificarea opţiunii pentru 
achiziţia de la operatori 
economici care nu sunt 
înregistraţi în SICAP.


