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CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

Data 
limită/perioad
aaĂaaaaa 

EVENIMENTUL 

PREGĂTIREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

11 mai-13 mai 
2022 

Afișarea la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul 
acesteia,  dacă există: 

- Adresa ME, nr. 28074/04.05.2022, referitoare la cuprinderea copiilor 
cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, în anul şcolar 
2022–  2023; 

- Capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); 

- Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2022-2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); 

- Orarul depunerii cererilor de reînscriere și a documentelor 
aferente  stabilit de conducerea unităţii de învăţământ. 

Se urmărește: 

- Prelucrarea adreselor oficiale privind reînscrierea/înscrierea 
copiilor  pentru anul şcolar 2022-2023 în Consiliul Profesoral; 

- Constituirea în Consiliul Profesoral a comisiei de reînscriere/înscriere 
a copiilor pentru anul şcolar 2022–2023; 

- Validarea Comisiei de re/înscriere a copiilor pentru anul şcolar 2022– 

2023 în Consiliul de Administraţie. 

REÎNSCRIEREA COPIILOR PREŞCOLARI 
 16 mai-27 mai 

2022 

- Validarea în Consiliul de Administraţie a criteriilor generale 
de  departajare pentru etapa de înscriere a copiilor nou veniţi pe 
care grădiniţele le aplică atunci când sunt mai multe solicitări decât 
numărul  de locuri; 

- Se desfăşoară etapa de reînscriere a copiilor care frecventează 
grădiniţa  în anul şcolar 2021–2022 şi urmează să o frecventeze în 

anul şcolar  2022–2023; 

- Completarea dosarului: cerere de reînscriere, adeverință/adeverințe 
de salariat (pentru program prelungit/săptămânal); 

- Înregistrarea copiilor reînscriși în Registrul de înscrieri al 
grădiniței pentru anul școlar 2022-2023. 

27 mai 2022 - Afișarea listelor nominale ale copiilor reînscriși și a 
locurilor rămase libere. 

19-24 mai 2022 

Criteriile de departajare specifice vor fi transmise, în două exemplare, spre  
analiză și acordarea avizului de legalitate, serviciului juridic din cadrul ISJ 
Brașov, prin inspectorii școlari pentru învățământ preșcolar. 

27.05.2022 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a: 

- orarului pentru primirea solicitărilor; 

- documentelor necesare înscrierii; 

- criteriilor generale și specifice de departajare a locurilor rămase libere; 

- locurile disponibile după etapa de reînscriere. 

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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PRIMA ETAPA DE INSCRIERE ÎN GRĂDINIȚĂ 

30.05.2022 -  
10.06.2022 

Colectarea cererilor de înscriere: 

- Solicitarea de înscriere se poate realiza și prin mijloae electronice 
în  intervalul orar afișat de unitatea de învățământ. Vor fi transmise 
cererile  tip de înscriere și documentele aferente. 

Solicitarea și validarea cererii tip nu presupune înscrierea. 

11-15.06.2022 Analizarea/evaluarea de către Comisia de re/înscriere a copiilor în 
învățământul  preşcolar, a cererilor de înscriere, și afișarea listelor cu copiii 
admiși/respinși. 

15.06.2022 ora 
16 

Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi pentru anul  
şcolar 2022-2023, prima etapă, lista copiilor respinși și/sau locurile rămase 
libere. 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

 

 

 
 

16-24.06.2022 

Colectarea cererilor de înscriere: 

- Părinţii/ tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost 
cuprinşi  într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau 
care nu au  participat la această etapă, solicită înscrierea și prin 
fax sau poștă  electronică la o unitate de învăţământ cu nivel 
preşcolar care are locuri  libere. 

- Transmiterea cererilor tip de înscriere și documentele aferente se 
va  realiza în intervalul orar afișat de unitatea de învățământ. 

Transmiterea cererii tip nu presupune înscrierea. 

27-30.06.2022 

Analizarea/evaluarea de către Comisia de reînscriere/înscriere a copiilor în  
învățământul preşcolar, a cererilor de înscriere și afișarea listelor cu copiii 
admiși/respinși. 

30.06.2022 
Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admiși 
pentru  anul şcolar 2022-2023, etapa a II-a, precum și lista copiilor respinși 
.  

 

 

 

ORAR: 
 

LUNI- VINERI : 8.00 - 15.00  la secretariatul unității de învățământ. 

 

https://www.google.com/search?q=george+moroianu+liceu&rlz=1C1BNSD_enRO931RO931&oq=george+moroianu+liceu&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.5533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

