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ETAPE DE ÎNSCRIERE 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

ETAPA I DE ÎNSCRIERE: 30.05 - 16.06.2022 

      1.Colectarea cererilor de înscriere 30.05 - 10.06.2022  

În perioada 30.05 - 10.06.2022 părinţii/tutorii/ reprezentanţii legali ai copiilor vor 

înregistra solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, 

care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2022-2023.  

     2. Procesarea cererilor de înscriere: 13.06 -15.06.2022  

    3. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 16.06.-17.06.2022 

 

16 IUNIE 2022 – AFIŞARE REZULTATE 

 

Unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, care nu mai au locuri 

disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.  

 

ETAPA a II a DE ÎNSCRIERE 20.06 - 01.07.2022  

1. Colectare cereri de înscriere 20.06 - 24.06.2022  

În perioada 20.06 - 24.06.2022, părinţii/tutorii/ reprezentanţii legali ai copiilor care nu au fost 

cuprinşi într-o unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari în prima etapă de 

înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită înscrierea la o unitate de învăţământ 

cu nivel preşcolar care are locuri libere.  

     2. Procesarea cererilor de înscriere 27.06 – 29.06.2022  

     3. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 30.06.-01.07.2022 

 

ETAPĂ DE AJUSTĂRI (29.08-02.09.2022):  

Etapa de ajustări, desfăşurată în afara perioadei menţionate în Nota M.E. nr. 

28074/04.05.2022, presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile 

rămase libere.  
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În cadrul acestei etape, după cuprinderea tututor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani la 

data de 31.08.2022 şi după cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscrişi, în 

limita locurilor disponibile, şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.  

 

Părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax sau postă electronică cererea tip de 

înscriere şi documentele aferente pentru a fi înregistrate în registrul de înscriere al unităţii.  
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