
ANUNŢ 
 

 În conformitate cu Procedura Operațională Cod PO 10.06 privind ,,Înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 
2022 – 2023” elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș , înregistrată în registrul de intrări – ieșiri al unității cu nr. 272 din 
19.05.2022, perioada şi modalitatea de înscriere a copiilor în grădiniţă pentru anul şcolar 2021 – 2022 sunt următoarele: 
 

 30.05.2022 – 14.06.2021 ora 12.00, conform orarului afișat, – părinții copiilor vor depune și înregistra direct 
la unitatea de învățământ sau vor transmite prin poștă electronică (gradipp22tm@yahoo.com) cererea – tip, 
documentele prevăzute în Procedura Operațională, inclusiv documentele justificative care să ateste îndeplinirea 
criteriilor generale și / sau a celor specifice, respectiv:  

 
 certificat de naştere copil (original și copie); 
 copie C.I. părinți/tutori/reprezentanți legal (original și copie); 
 adeverinţe de salariat părinți/ tutori/reprezentanți legal (fără a fi specificat salariul); 
 documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale / specifice: 

Copie a cărții de identitate a solicitantului pe care să se vadă domiciliul/reședința; 
Adeverință de la locul de muncă în care să se regăsească: număr de înregistrare, adresa sau punctul de lucru al 
instituției / firmei la care părintele își desfășoară activitatea, numele clar al semnatarului adeverinței. 
Fisa de evaluare completată la rubrica AUTOEVALUARE  

 
 Locurile disponibile pentru ÎNSCRIERI vor fi afișate în data de 27.05. 2022 ora 12.00, după finalizarea etapei 

de reînscriere; 
 

NOTĂ:  
 

1. Cererea de înscriere a copilului în grădiniță va fi semnată de ambii părinți / tutori / reprezentanți 
legali ai copilului!  

2. În situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, dar, din orice motiv, 
unul dintre ei nu își exprimă voința privind înscrierea copilului la unitatea de învățământ, această decizie 



se ia de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine 
interesului superior al copilului. 

 
 În perioada 15.06.2022 / 17.06.2022,  Comisia de înscriere din unitate va analiza cererile depuse; 
 În data de 17.06.2022  ora 18.00 vor fi afişate listele cu copiii înscrişi pentru anul şcolar 2022 – 2023, în limita 

locurilor disponibile;  
 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE (ȘI DOCUMENTE DOVEDITOARE) LA INSCRIERE 
 
 

A. CRITERII GENERALE PREVĂZUTE ÎN PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
ÎNSCRIERII ÎN GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi     
 Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte  
 Existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea noastră în anul școlar următor    
 Existenţa unui document medical eliberat de medical specialist / certificate de orientare școlară și profesională / certificate de 

încadrare în grad de handicap a copilului; 
   
 

 
B. CRITERII SPECIFICE APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL GRĂDINIŢEI ŞI AVIZATE DE 

CONSILIERUL JURIDIC AL I.S.J. TIMIŞ 
 
 
Nr. 
crt. 

Criteriul specific Punctaj Documente justificative 

 
1 

 
Distanța între domiciliul / reședința 

copilului și intrarea principală în 
clădirea Grădiniței cu P.P. Nr.22, 

 
10 puncte repartizate în funcție de distanță, asfel: 

 
Între 0 – 200 m …………… 10 puncte 

 
Cartea de identitate a părintelui / 

tutorelui legal 



măsurată cu aplicația Google Maps, 
opțiunea ,,mers pe jos” 

Între 200 – 500 m …………… 8 puncte 
Între 500 – 800 m …………… 6 puncte 
Între 800 – 1000 m …………… 4 puncte 
Peste 1000 m ………………….. 2 puncte 

 
2 Distanța între locul de muncă al unui 

părinte / tutore / representant legal și 
intrarea principală a Grădiniței cu 

Program Prelungit Nr.22, măsurată cu 
aplicația Google Maps, opțiunea ,,mers 

pe jos” 

10 puncte repartizate în funcție de distanță, asfel: 
 

Între 0 – 1 km inclusiv …………… 10 puncte 
Între 1 – 2 km inclusiv …………… 8 puncte 
Între 2 – 3 km inclusiv …………… 6 puncte 
Între 3 – 4 km inclusiv …………… 4 puncte 

Peste 4 km ………………….. 2 puncte 
 

Adeverință de la locul de muncă în 
care să se regăsească: număr de 

înregistrare, adresa sau punctul de 
lucru al instituției / firmei la care 

părintele își desfășoară activitatea, 
numele clar al semnatarului 

adeverinței. 

 
În cazul în care mai multe dosare de înscriere întrunesc același punctaj și se află pe ultimul loc disponibil, selectarea se va face în 
ordinea descrescătoare a vârstei copilului.   
Notă: 

a) Se vor aplica criteriile generale prevăzute în Nota Ministerului Educației Nr. 28074 din 04.05.2022 privind înscrierea copiilor 
în grădiniță în anul școlar 2022 – 2023, iar, după aceea, criteriile specifice; 

b) În caz de egalitate de puncte a mai multor copii pentru ultimul loc, admiterea în grădiniță se va face în ordinea descrescătoare a 
vârstei copilului, în conformitate cu prevederile aceleiași Note a Ministerului educației;   

 Criteriile şi punctajele au fost aprobate în şedinţa CA din 11.05.2022. 
c) Pentru determinarea exactă a distanței între domiciliul / reședința copilului, respectiv locul de muncă al părintelui și intrarea 

principală în clădirea Grădiniței cu P.P. Nr.22, măsurată cu aplicația Google Maps, opțiunea ,,mers pe jos”, părinții vor 
prezenta la depunerea dosarului fișa de evaluare care va fi postată pe site și la avizierul de la intrarea în grădiniță. 
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