ORDIN nr. 165/3.080/2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele
care nu deţin un cod numeric personal
EMITENT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 165 din 1 noiembrie 2021
MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 3.080 din 2 februarie 2022

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 9 februarie 2022
Data intrării în vigoare 09-02-2022
În temeiul art. II din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi al
art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne şi ministrul educaţiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric
personal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
ANEXĂ

NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2021
de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia
unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal
Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 165/3.080/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 9 februarie 2022.
Articolul 1
(1) Părintele sau reprezentantul legal al unei persoane minore care nu deţine un cod numeric personal, întrucât
nu este înregistrată în registrele de stare civilă române, poate solicita înscrierea acesteia într-o unitate de
învăţământ preuniversitar.
(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar care primeşte solicitarea de înscriere a persoanei prevăzute la alin. (1)
are obligaţia de a proceda la înscrierea acesteia în învăţământul general obligatoriu, conform Calendarului anual
de înscriere a copiilor în învăţământul primar.
(3) Înscrierea în condiţiile alin. (2) se face în baza datelor de identificare declarate de părinte sau de reprezentatul
legal al persoanei minore.
(4) În sensul alin. (3), prin date de identificare se înţelege: numele de familie şi prenumele, data şi locul naşterii
declarate ale persoanei minore pentru care se solicită înscrierea, numele de familie şi prenumele părinţilor sau,
după caz, numele de familie şi prenumele reprezentantului legal, precum şi domiciliul minorului stabilit conform
dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 2
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(1) După primirea solicitării, unitatea de învăţământ preuniversitar informează, în scris, serviciul public de
asistenţă socială din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea cu privire la
situaţia persoanei pentru care s-a solicitat înscrierea în învăţământul preuniversitar în condiţiile art. 1 alin. (1), în
vederea efectuării demersurilor necesare înregistrării naşterii respectivei persoane în registrele de stare civilă
române.
(2) Cererea de înregistrare a naşterii se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
/primăria competentă să înregistreze naşterea, potrivit locului naşterii.
(3) Cererea de înregistrare a naşterii se poate depune şi la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor/ primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/ reprezentantul legal, situaţie în care cererea
împreună cu toate verificările şi documentele necesare înregistrării naşterii se transmit, în original, entităţilor
prevăzute la alin. (2).
Articolul 3
(1) Înregistrarea naşterii se face cu respectarea dispoziţiilor art. 14-23 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele
de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care naşterea s-a produs în străinătate, însă certificatul de naştere emis de către autorităţile
străine nu a fost înscris sau transcris în registrele de stare civilă române, se aplică dispoziţiile art. 40-42 din Legea
nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
(1) După întocmirea actului de naştere, serviciul public de asistenţă socială competent comunică unităţii de
învăţământ preuniversitar datele cu caracter personal necesare pentru actualizarea informaţiilor în bazele de date
ale unităţii de învăţământ.
(2) Unitatea de învăţământ are obligaţia să înregistreze şi, după caz, să rectifice datele colectate potrivit art. 1
alin. (3).
Articolul 5
În cazul persoanelor deja înscrise în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu deţin un cod numeric personal,
unitatea de învăţământ are obligaţia de a informa, în scris, serviciul public de asistenţă socială pentru realizarea
activităţilor prevăzute la art. 2, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
-----
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