
ANUNȚ 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

VA AVEA LOC ÎN PERIOADA  

30 mai-10 iunie 2022 

conform Legii Educației Naționale nr.1/2011 și a adresei Ministerului Educației  

nr.28074 din 04.05.2022 

Actele necesare înscrierii:  

 Cerere tip de înscriere  

 Copie după certificatul de naștere al copilului;  

 Copie după cărțile de identitate ale părinților/reprezentanților legali;  

 Adeverințe de angajat ale părinților/ reprezentanților legali;  

 Declarație-acord de înscriere la unitatea solicitată, SEMNATĂ DE AMBII 

PĂRINȚI/ representant legal 

 Alte documente justificative (în situația aplicării criteriilor de departajare generale 

și/sau specifice) 

 

Toate documentele vor fi  puse într-o folie de plastic. 

 

Programul înscrierilor la sediul grădiniței: 

 

Luni, marți, miercuri, joi, vineri:  9.00 – 16.00 

 

Etapa a II a de înscriere - 16.06.2022-24.06.2022 (numai dacă după prima 

etapă nu se ocupă toate locurile disponibile -”Unitățile de învățământ preșcolar care nu mai au 

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

Comisia de înscrieri 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL  ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV 

Colegiul Tehnic Energetic  ”Remus Răduleț” Brașov 

 
Str. Zizinului, nr. 106, Braşov, 500407CUI: 29379264 

Tel./Fax: 0268330375, e-mail:remusradulet@yahoo.com, www.ctenergeticremusradulet.ro 

 



PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Ocuparea locurilor libere de către copiii nou veniti, după finalizarea etapei de reînscriere, 

se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani, 

împliniti la 31.08.2022), grupa mijlocie (copii de 4 ani, împliniti la 31.08.2022) si grupa mica 

(copii, de 3 ani, împliniti la 31.08.2022).  

 În situația în care numărul cererilor de înscriere ale copiilor în învățământul preșcolar 

este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare 

generale și specifice.  

Criterii de departajare generale, conform Nota ME nr.28074 din 04.05.2022 

 Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţii (situaţia copilului  

care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/plasament familial se asimilează 

situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); 

 Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte; 

 Existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ 

respectivă; 

 Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoţit de 

certificatul de orientare şcolară eliberat de Comisia de orientare şcolară şi profesională. 

Criterii de departajare specifice: 

Nr.crt. Criteriu Documente justificative 

1. Domiciliul părinților în circumscripția școlară.        Carte de identitate 

 

2. Domiciliul bunicilor în circumscripția școlară. Carte de identitate 

3. Locul de muncă al părinţilor este în apropierea 

grădiniţei. 

Adeverinţă de la locul de muncă. 

4. Au prioritate copiii care vor avea 3 ani împliniţi la 31 

august 2022; 

Certificat de naştere. 

5. Părinte/tutore unic întreţinător de familie;  Hotărâre de divorţ. 

 

Capacitatea instituției: 30 locuri 

Locuri disponibile:  

Grupe Reînscriși Locuri libere 

1 Grupă mică program 

prelungit – 15 locuri 
7 8 

1 Grupă mare program normal 

– 15 locuri 
7 8 

 


