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ETAPE ÎNSCRIERE CREȘĂ 

An școlar 2022-2023 

 
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (02.08.2022 -18.08.2022)  

ETAPA I – Înregistrare cereri de înscriere ( 02.08.2022 – 12.08.2022)  

 În perioada 02.08.2022 – 12.08.2022, părinţii/ reprezentanții legali ai copiilor vor 

înregistra solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ care au în arondare creșe și 

care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2022-2023;  

 Părinții vor transmite unității de învățământ datele necesare (privind solicitantul și 

privind copilul) direct la unitatea de învățământ;  

 Datele depuse de solicitant la unitatea de învățământ se vor regăsi pe fișa de înscriere;  

 Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze 

criteriile generale şi criteriile specifice de departajare; 

 Cererea de înscriere a copiilor la grădiniță va fi semnată de ambii părinți/ reprezentanți 

legali. În cazul în care doar unul dintre aceștia se prezintă la sediul unității de 

învățământ, celălalt părinte/ 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 de evidență a 

copiilor de la nivelul unității de învățământ. 

ETAPA I - Procesare cereri de înscriere ( 16.08.2022 -18.08.2022)  

 După încheierea perioadei de înregistrare a cererilor de înscriere, toate unităţile de 

învăţământ care au în arondare creșe 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).  

 În 18.08.2022, ora 18.00 – Toate unităţile de învăţământ în care se desfășoară înscrierea 

vor afișa rezultatele cu privire la copiii înscrişi/admişi, după etapa I, pentru anul şcolar 

2022 – 2023.  

 Afișarea rezultatelor se va face respectându-se prevederile legislației în vigoare.  

 Dacă după prima etapă numărul locurilor disponibile au fost ocupate, unităţile de 

învăţământ care au în arondare creșe, nu mai pot primi cereri tip de înscriere pentru 

etapa a doua. 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (19.08.2022 – 30.08.2022) 

ETAPA a II- a - Colectare cereri de înscriere ( 19.08.2022 – 26.08.2022)  

 În perioada 19.08.2022 – 26.08.2022 părinţii/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au 

fost cuprinși într-o unitate de de învăţământ care are în arondare creșă în prima etapă de 

înscriere sau care nu au participat la această etapă, vor înregistra solicitările de înscriere 

în unităţile de învăţământ care au în arondare creșă, care mai au locuri disponibile pentru 

anul şcolar 2022-2023. 
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