
 

INSCRIEREA COPIILOR ANTEPRESCOLARI LA SCOALA 

GIMNAZIALA NR. 88 PENTRU ANUL SCOLAR 2022- 2023 

 

 
 

AVAND IN VEDERE: 

• Adresa Ministerului Educatiei nr. 28347/ 11.05.2022, cu privire la 

asigurarea cuprinderii copiilor              cu varste de la nastere la 3 ani in 

educatia timpurie anteprescolara, in anul scolar 2022- 2023, 

• Hotărârea nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară, 

• Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de 

educaţie timpurie antepreşcolară, din 28.04.2022. 

 

VA COMUNICAM URMATOARELE: 

Incepand cu data de 03 august 2022 (in zilele lucratoare) se va desfasura activitatea de 
primire a  dosarelor in vederea inscrierii copiilor, astfel: 
 

I. ETAPA DE INSCRIERE 

 Colectare cereri de inscriere  03.08.2022 – 10.08.2022 

 Procesare cereri de inscriere 11.08.2022 – 18.08.2022 

 Afisarea rezultatelor 19.08.2022 

 

 Presupune introducerea cererilor de inscriere si admiterea lor pe locurile ramase 

libere. 

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL 

ANTEPRESCOLAR 

 

(in cazul in care sunt mai multe cereri de inscriere decat locuri disponibile) 

 existenta unui document care dovedeste ca anteprescolarul este orfan de ambii 
parinti: 

 existenta unui document care dovedeste ca anteprescolarul este orfan de un singur 
parinte; 

 existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de 
invatamant;  

 existenta unui document medical/certificat de orientare școlară/ certificat de 
încadrare in grad de handicap a copilului. 
 
 
 



 

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL 

ANTEPRESCOLAR 

(aprobate in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.88) 

 

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca 
indeplinirea criteriului 

1. Domiciliul parintilor/ tutorilor/ 
sustinatorilor legali, in sectorul 3 

Copie BI/ CI a parintilor/ tutorilor/ 
sustinatorilor legali  

2.  Serviciul unui parinte in 
zona/circumscriptia  unitatii de 
invatamant, in sectorul 3 

Adeverinta de la locul de munca al parintelui 

3. Ambii parinti sunt incadrati in campul 
muncii 

Adeverinte de la locul de munca ale ambilor 
parinti 

4. Copil crescut de un singur parinte: decadere 
din drepturi, privare de libertate, copil 
nerecunoscut de tata 

Hotarare judecatoreasca, declaratie pe proprie 
raspundere 

 
 In perioada de reinscriere a copiilor pentru anul scolar 2022- 2023 au fost primite si 

aprobate: 
 Cresa Ariel- 32 dosare, distribuite pe nivel de varsta 
 Cresa Alex - 21 dosare, distribuite pe nivel de varsta 

 Situatia locurilor disponibile in vederea inscrierii copiilor anteprescolari la Scoala 

Gimnaziala Nr.88, pentru anul scolar 2022-2023, pe nivel de varsta, este urmatoarea: 

 
 Cresa Ariel: 

 2 grupe mijlocii: 18 reinscrisi  
    12 locuri libere 

 2 grupe mare:  14 reinscrisi   
 26 locuri libere 

 Cresa Alex: 
 2 grupe mijlocii: 7 reinscrisi  

    23 locuri libere 
 1 grupa mare: 14 reinscrisi   

             6 locuri libere  
 

Dosarul privind inscrierea anteprescolarilor la Scoala Gimnaziala Nr.88, in anul scolar 2022- 

2023, va cuprinde urmatoarele documente, depuse de catre parintele copilului/ tutore/ 

reprezentantul legal: 

 
 cerere de inscriere –generata de SIIIR; 
 copie certificat de nastere copil; 
 copii acte identitate(C.I.) parinte/tutore/reprezentant legal; 
 hotarari judecatoresti(daca este cazul); 
 declaratia-acord de inscriere la unitatea solicitata semnata de ambii parinti/tutore 

sau reprezentant legal ( Anexa 2 ); 
 adeverinte de salariat; 
 fisa medicala completata potrivit reglementarilor in vigoare, eliberata de medicul de 

familie (se poate depune si la momentul inceperii anului scolar); 
 documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare generale sau 

specifice; 
 dosar din plastic cu sina. 



 
 
 
 

In etapa de colectare a cererilor, dosarele copiilor vor fi primite in fiecare zi lucratoare din 

perioada  03-10.08.2022, cu repectarea urmatorului program: 

 

 LUNI , MARTi, JOI, VINERI:  09:00 – 12:00 
 MIERCURI: 13:00  - 16:00 

 

NOTA: ORDINEA DEPUNERII DOSARELOR NU ESTE 

RELEVANTA IN APROBAREA/ RESPINGEREA 

ACESTORA! 

 

 

  


