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1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și  

completările ulterioare, părinții au dreptul să opteze pentru înscrierea copiilor lor în unitățile de 

învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor 

educaționale, numite în continuare unități de învățământ alternativ. 

2. Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul  

şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 3064/19.01.2012, numită în continuare 

metodologie, se aplică și la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I la unitățile de 

învățământ alternativ.  

3. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I la unitățile de învățământ  

alternativ se face de către părinte, în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri 

alocat claselor organizate conform principiilor unei alternative educaționale și cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

4. În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care au constituită circumscripție  

școlară, se vor parcurge etapele de înscriere prevăzute de metodologie. 

5. În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care nu au constituită  

circumscripție școlară, părinții se vor adresa, pentru înscriere, direct unității de învățământ 

alternativ dorite. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I la aceste unități de 

învățământ se face în prima etapă de înscriere. În cazul în care, din diferite motive,  copilul nu 

este înmatriculat la unitatea de învățământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate participa 

la celelalte etape de înscriere prevăzute în metodologie.  
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6. Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu  

prevederile metodologiei, referitoare la înscrierea în învățământul particular. 

7. Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților,  

informații referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate, care au în 

ofertă clase pregătitoare, respectiv clase I. 

8. Unitățile de învățământ alternativ vor stabili criteriile specifice de departajare, în  

conformitate cu prevederile metodologiei.  

9. La încheierea tuturor etapelor de înscriere, inspectoratele școlare vor colecta, de la  

unitățile de învățământ alternativ, situația înscrierilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, 

pentru fiecare alternativă educațională. 

10. Alternativele educaționale care nu aplică curriculumul național vor elabora planul - 

cadru și programele școlare pentru clasa pregătitoare și vor transmite la Institutul de Științe ale 

Educației proiectele acestor documente curriculare, până la data de 15.07.2012, în vederea 

obținerii aprobării prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului,. 
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