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ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  
 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022- 2023 
 
 

      Pentru asigurarea cuprinderii copiilor în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022 -2023, se 
vor derula succesiv, următoarele etape: 

 reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an 
școlar  și urmează să o frecventeze și în anul şcolar 2022- 2023 

 înscrierea copiilor nou veniți 
     Reînscrierile vor începe în data de 16 mai 2022, iar înscrierile din data de 30 mai 2022.Un 
copil nu poate fi reînscris la un tip de formaţiune de studiu inferior celui la care este asociat. 
În data de 27.05.2022, până cel târziu ora 12.00, se vor afişa rezultatele finale cu privire la copiii 
reînscriși în grădiniță (se va avea în vedere respectarea prevederilor din legislația în vigoare 
privind protecția datelor cu caracter personal) şi locurile rămase libere după această etapă, pe site-
ul grădiniței și/ sau la avizierul acesteia. 

 

 Înscrierea copiilor nou veniți 
 

 Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea 
descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (de regulă copii de 5 ani, împliniți la 
31.08.2022), grupa mijlocie (de regulă, copii de 4 ani, împliniți la 31.08.2022) și grupa mică (de 
regulă, copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2022), cu respectarea prevederilor din legislația în 
vigoare; 

 Prin excepție, conform art 1 alin. (1.1) din Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011, în etapa de ajustare, vor putea fi înscriși în învățământul 
preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile; 

 Pentru admiterea cererilor trebuie să existe locuri disponibile la unitatea de învățământ unde se 
dorește înscrierea copilului; 

 Vor fi cuprinși cu prioritate copiii cu vârsta de 5 ani la grupa mare;  
 

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în 
învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi 
aplicate succesiv criteriile de departajare generale și criteriile de departajare specifice, după cum 
urmează:  

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun: 
(criteriile de departajare generale – conf. Nota Ministerului Educației nr. 28074/04.05.2022, 
înregistrată la I.S.J. Timiş. cu nr. 6355/04.05.2022) 

- Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului 
care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se 
asimiliază situației copilului orfan de ambii părinți); 

- Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
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- Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următorîn 
unitatea de învățământ respectivă; 

- Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare 
școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului; 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de 
locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale 
de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care 
îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii 
și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 
 

 Criteriile specifice  
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ cu personalitate 
juridică de nivel preșcolar sau unitate de învățământ cu personalitate juridică ce are în structură 
grupe de învățământ preșcolar, aprobate de consiliul de administraţie al acesteia și avizate de către 
consilierul juridic al I.Ș.J. Timiș până în data de 27 mai 2022.Criteriile specifice de departajare sunt 
aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile 
specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele 
trebuie să le depună în momentul completării cererii - tip de înscriere.  
 

 PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  ( 30.05.2022 -17.06.2022)   
 

1. Etapa I  - Înregistrarea cererilor de înscriere ( 30.05.2022 – 14.06.2022) 

În perioada 30.05.2022 – 14.06.2022,părinţii/ tutorii/ reprezentanții legali ai copiilor vor înregistra 
solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau la 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică ce au în structură grupe de învățământ preșcolar, 
care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2022-2023.Părinții au posibilitatea de a transmite 
unității de învățământ datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul) direct la 
unitatea de învățământ sau prin poștă electronică. Datele depuse de solicitant la unitatea de 
învățământ sau prin poștă electronică, se vor regăsi pe fișa de înscriere.Solicitarea de înscriere va 
fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de 
departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ.Cererea de înscriere a copiilor la 
grădiniță va fi semnată de ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali, iar în cazul în care doar unul  
din aceștia se prezintă la sediul grădiniței, celălalt părinte/ tutore/ reprezentant legal va transmite o 
declarație olografă prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de 
învățământ.Fișa de înscriere și documentele aferente vor fi înregistrate în registrul specific de 
înscriere la grădiniță al unității de învățământ.  Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru 
grupa mare. 
 

 Documentele necesare înscrierii sunt următoarele: 
- Cerere de înscriere (va fi semnată de ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali, iar în cazul 

în care doar unul din aceștia se prezintă la sediul grădiniței pentru înscriere, celălalt 
părinte/ tutore/ reprezentant legal va comunica o declarație olografă prin care își exprimă  
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- acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ.); 
- Copia certificatului de naştere al copilului; 
- Copia C.I. a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal; 
- Documentele justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și, acolo unde 

este cazul și, 
-  al celor specifice; 
- În situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, este 

necesar acordul ambilor părinți în vederea înscrierii copilului la grădiniță. 
 

2. Etapa I - Procesarea cererilor de înscriere ( 15.06.2022 -17.06.2022) 
 

După încheierea perioadei de înregistrare a cererilor de înscriere, toate unităţile de 
învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau unitățile de învățământ cu personalitate 
juridică ce au în structură grupe de învățământ preșcolar vor analiza dosarele depuse și vor afișa 
listele cu copiii admiși/respinși, precum și numărul locurilor libere ( în cazul în care nu toate locurile 
destinate înscrierii au fost ocupate în această etapă), acolo unde este cazul.   

 
În 17.06.2022, ora 18.00 - Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică ce au în structură grupe de învățământ preșcolar vor 
afişa rezultatele cu privire la copiii înscrişi/admişi în grădiniţă (se va avea în vedere respectarea 
prevederilor din legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal), după etapa I, 
pentru anul şcolar 2022 – 2023. 

Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau la unitățile de 
învățământ cu personalitate juridică ce au în structură grupe de învățământ preșcolar, care nu mai 
au locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri- tip de înscriere pentru etapa a doua. 
 

 A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ( 20.06.2022 – 01.07.2022) 
 

1. Etapa a II- a – Înregistrarea cererilor de înscriere ( 20.06.2022 – 29.06.2022) 
1. În perioada 20.06.2022 – 29.06.2022  părinţii / tutorii/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au 

fost cuprinși într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau la 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică ce au în structură grupe de învățământ 
preșcolar în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă vor înregistra 
solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ care mai au locuri disponibile pentru anul 
şcolar 2022-2023.Părinții au posibilitatea de a transmite unității de învățământ datele necesare 
(date privind solicitantul, date privind copilul) direct la unitatea de învățământ sau prin poștă 
electronică. Datele transmise de solicitant direct la unitatea de învățământ sau prin poștă 
electronică se vor regăsi pe fișa de înscriere. Solicitarea de înscriere va fi însoţită de 
documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare 
specifice elaborate de către unităţile de învăţământ în cauză. Cererea de înscriere a copiilor la 
grădiniță va fi semnată de ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali ai copiilor, iar în cazul în 
care doar unul din aceștia se prezintă la sediul grădiniței, celălalt părinte/tutore/ reprezentant 
legal al copiilor va transmite o declarație olografă prin care își exprimă acordul cu privire la 
înscrierea copilului la acea unitate de învățământ. Fișa  
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2. de înscriere și documentele aferente vor fi înregistrate în registrul specific de înscriere la 

grădiniță al unității de învățământ.  Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa 
mare. 

 
 Documentele necesare înscrierii sunt următoarele: 

- Cerere de înscriere (va fi semnată de ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali, iar în cazul 
în care doar unul din aceștia se prezintă la sediul grădiniței pentru înscriere, celălalt 
părinte/ tutore/ reprezentant legal va comunica o declarație olografă prin care își exprimă 
acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ.); 

- Copia certificatului de naştere al copilului ; 
- Copia C.I. a părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal ; 
- Documentele justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și, acolo unde 

este cazul și, al celor specifice; 
- În situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, este 

necesar acordul ambilor părinți în vederea înscrierii copilului la grădiniță. 
 

2. Etapa a II- a  Procesarea cererilor de înscriere ( 29.06.2022 -01.07.2022) 
 

După încheierea perioadei de înregistrare a cererilor de înscriere, toate unităţile de 
învăţământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau unitățile de învățământ cu personalitate 
juridică ce au în structură grupe de învățământ preșcolar vor analiza dosarele depuse și vor afișa 
listele cu copiii admiși/respinși, precum și numărul locurilor libere după această etapă, unde este 
cazul.   
            În 01.07.2022, ora 18.00 - Unităţile de învăţământ vor afişa rezultatele finale cu privire la 
copiii înscrişi/admişi în grădiniţă (se va avea în vedere respectarea prevederilor din legislația în 
vigoare privind protecția datelor cu caracter personal), din a II-a etapă pentru anul şcolar 2022 – 
2023. 
Copiii respinşi în Etapa a II- a  se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de 
ajustări. 
 
 ETAPA DE AJUSTĂRI - ( 04.07.2022- 29.07.2022 ) 

În etapa de ajustări părinţii / tutorii/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o 
unitate de învățământ cu personalitate juridică de nivel preşcolar sau la o unitate de învățământ cu 
personalitate juridică ce are în structură grupe de învățământ preșcolar în primele două etape de 
înscriere sau care nu au participat la aceaste etape vor înregistra solicitările de înscriere în unităţile 
de învăţământ preşcolar, care mai au locuri disponibile pentru anul şcolar 2022-2023 în această 
etapă. 
 Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 

ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani. 
Etapa de ajustări presupune înregistrarea cererilor de înscriere pe locurile rămase libere.Toate 
cererile din etapa de ajustări vor fi analizate de către membrii comisiei de înscriere la grădiniță, la 
sfârșitul perioadei.  
Termen: 29.07.2022 ora 14.00.   

 La finalul fiecărei zile în care se desfășoară înscrieri, se va afișa pe site-ul grădiniței și/sau la  
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 avizierul acesteia numărul de copii înscriși zilnic și numărul de locuri libere. 
 Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscrierea/ înscrierea în unitățile de învățământ 

preșcolar, I.Ș.J. Timiș va consilia și sprijini părinții pentru decizii în interesul superior al 
copilului, potrivit legislației în vigoare. 
 


