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CALENDARUL  ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

AN ȘCOLAR 2022 – 2023 

 

I. Prima etapă de înscriere – 30.05. – 22.06 2022 
 

I.1. Colectarea cererilor de înscriere – 30.05. – 10.06. 2022 
 
 - părinții copiilor/tutorii legali vor depune solicitările de înscriere în unitățile de 

învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolar, care au locuri disponibile pentru anul 2022 – 

2023; 

 - pe cererea tip de înscriere se pot completa maxim trei opțiuni; 

 - solicitarea de înscriere va fi însoțită de documente justificative care să demonstreze 

criteriile generale și criteriile specifice elaborate de căte unitățile de învățământ; 

 

 

I.2. Procesarea cererilor de înscriere – 14.06. – 17.06. 2022 
 
 - comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ va analiza cererile de înscriere 

depuse precum și documentele justificative atașate; 

 - se vor avea în vedere criteriile generale transmise de Ministerul Educației prin Nota 

nr. 28074/04.05.2022. și criteriile specifice a fiecărei unități de învățământ; 

  

 Afișarea rezultatelor pentru prima opțiune de pe cererea de înscriere se va 
realiza în data de 20.06.2022 
 
 Afișarea rezultatelor pentru a doua opțiune de pe cererea de înscriere se va 
realiza în data de 21.06.2022 
 
 Afișarea rezultatelor pentru a treia opțiune de pe cererea de înscriere se va 
realiza în data de 22.06.2022 
 
I.3 Transmiterea informațiilor centralizate către I.S.J. Iași și afișarea locurilor disponibile 
pentru etapa a II – 22 iunie 2022 

 
Copiii respinși după cele trei faze ale etapei I vor putea fi înscriși pe locurile rămase 

libere pentru etapa a II-a. 

Unităţile de învăţământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, care nu mai au 

locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri- tip de înscriere pentru etapa a 

doua. 
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II. A doua etapă de înscriere – 23.06. – 30.06. 2022 
 
II.1. Colectarea cererilor de înscriere – 23.06.- 28.06. 2022 
 

- părinţii/ tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care  nu au fost cuprinşi într-o unitate 

de învăţământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari 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. Solicitarea va fi însoțită de documente justificative care să demonstreze 

criteriile generale și criteriile specifice elaborate de căte unitățile de învățământ. 

 

 

II.2. Procesarea cererilor de înscriere – 29.06. 2022 
 
 - după finalizarea etapei de colectare a cererilor de înscriere, comisia de înscriere din 

fiecare unitate de învățământ va analiza dosarele depuse precum și documentele justificative 

atașate, cu respectarea procedurii de aplicare a criteriilor generale și specifice. 

  
 Afișarea rezultatelor pentru a doua etapă de înscriere se va realiza în data de 
30.06.2022 
  
II.3 Transmiterea informațiilor centralizate către I.S.J. Iași  – 30.06.2022 
 

Copiii respinși după finalizarea celei de a II-a etape sau care nu au participat la niciuna 

din cele două etape vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere.  

Părinţii/ tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care  nu au fost cuprinşi într-o unitate 

de învăţământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari solicită înscrierea direct la o unitate de 

învăţământ cu nivel preşcolar care are locuri libere. 

Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care 

împlinesc    vârsta de 3 ani la data de 31.08.2022 și după cuprinderea solicitărilor pentru 

grupa mare, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă 

între 2 și 3 ani.  

 

Inspectoratul Școlar Județean Iași va monitoriza/îndruma activitatea comisiilor de 

reînscriere/înscriere din unităţile de învăţământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari şi se va 

asigura că întreaga procedură se desfășoară cu respectarea prevederilor în vigoare și cu 

încadrarea în termenele stabilite. 

 

  

  

       Inspector școlar pentru educație timpurie, 

       Prof. Mihaela SIMION 


