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16.05.2022  

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Potrivit Notei ME nr. 28074/ 04.05.2022 privind asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani 

în învăţământul preşcolar în anul școlar 2022-2023 și a Notei ME nr. 28347/ 11.05.2022 privind cuprinderea 

copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani în educația timpurie antepreșcolară, în anul școlar 2022-2023, asigurarea 

cuprinderii copiilor în educația timpurie (învățământ antepreșcolar și preșcolar) în anul următor școlar se 

derulează succesiv conform următoarelor etape: 

a) Reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ în acest an școlar și care 

urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023.  

Această etapă se desfășoară începând cu data de 16.05.2022. 

b) Înscrierea copiilor nou veniți – se desfășoară în perioada 30.05 – 31.08.2022 

 

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi 

afișat la loc vizibil, în fiecare unitate de învățământ, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv 

pe site-ul acesteia, dacă există, sau al autorității publice locale. 

Referitor la înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronică sau 

telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul), pentru a  se realiza planificarea pentru 

depunerea dosarelor. 

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfăşura conform planificării realizate de 

către unitatea de învăţământ, pe zile şi pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unităţii de 

învăţământ, cât şi la avizier. 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea 

descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea 

prevederilor din legislația în vigoare. 

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/ înscriere,  conducerea unităţilor de învăţământ cu 

grupe de nivel antepreșcolar/ preșcolar vor posta pe site-ul unităţii de învăţământ şi/ sau la avizier, la loc vizibil, 

pentru toţi cei interesaţi, următoarele informații:  

- capacitatea instituţiei; 

- numărul de  locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 (pe grupe de vârstă: mică, 

mijlocie, mare); 

- criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor. 
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Menționăm că în anul școlar 2022-2023, conform planului de școlarizare, sunt alocate următoarele locuri: 

 

 Nivel preșcolar 

 

Nr. crt. Grupa Nr. grupe Nr. copii 

1 Mare 118 2167 

2 Mijlocie 104,60 1950 

3 Mică 111,40 2064 

TOTAL 334 6181 

 

Nivel antepreșcolar preluat de ISJ Covasna 

    

Nr. crt. Grupa Nr. grupe Nr. copii 

1 Mare 9 125 

2 Mijlocie 5 63 

3 Mică - - 

TOTAL 14 188 

 

 

Biroul de presă al ISJ Covasna 


