
EXTRAS PROCEDURĂ OPERAȚIONLĂ ISMB 

Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în 

anul școlar 2021 - 2022 

 

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

pentru anul școlar 2021 – 2022 

 

 

Data 

limită/perioada 

                                    EVENIMENTUL 

                                      PRIMA ETAPĂ DE INSCRIERE în grădiniță    31.05.2021 – 24.06.2021 

 

 

 

31.05.2021– 

11.06.2021 

 

Colectarea cererilor de înscriere:  
● Solicitarea de înscriere se va realiza și prin fax, poștă electronică 

sau telefonic în intervalul orar afișat de unitatea de învățământ.  

Vor fi furnizate date privind: solicitantul, copilul, opțiunile 

privind unitățile la care se dorește înscrierea (maximum 3), 

motivul încadrării în criteriile generale sau specifice de 

departajare.  

●   Completarea dosarului cu documentele necesare, precum și cu 

documente justificative, care să demonstreze criteriile generale 

şi criteriile specifice de departajare elaborate de către unităţile de 

învăţământ, precum și validarea cererii tip de înscriere, pentru 

solicitările făcute telefonic, prin fax sau poștă electronică, se va 

realiza conform unei progrmări (zi, interval orar) comunicată de 

către unitatea de învățământ, cu respectarea tuturor măsurilor de 

protecție. 

● Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de 

învăţământ aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni 

exprimate, în prezenţa părintelui/ tutorelui/reprezentantului 

legal şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere. 

● Inspectoratul Școlar al Municipiului București confirmă 

finalizarea colectării cererilor aferente etapei I de înscriere până 

cel târziu la 11 iunie ora 12.00. 

● Fiecare unitate va comunica solicitanților data și ora pentru a fi 

prezenți în vederea completării dosarului și validării cererii- tip 

de înscriere. 

 

Solicitarea și validarea cererii tip nu presupune înscrierea. 

 



Faza I 

 

16 iunie 2021 

  

Analizarea/evaluarea de către Comisia de re/înscriere a copiilor în 

învățământul preşcolar, a  cererilor de înscriere,  cu  ajutorul  

aplicației informatice  -opțiunea 1 

 

17 iunie 2021 - 

ora 14.00 

După analizarea cererilor conform primei  opțiuni exprimate, 

preşedinţii/membrii  comisiilor de înscriere de la nivelul unităţior de 

învăţământ cu   grupe de  preşcolari  direcţionează dosarele 

nesoluționate către grădiniţele/şcolile cu grupe de preșcolari, aflate 

pe a doua poziție din opțiunile exprimate. 

 

Faza II 

 

22 iunie 2021 

 

Analizarea/evaluarea de către Comisia de re/înscriere a copiilor în 

învățământul preşcolar, a  cererilor de înscriere,  cu  ajutorul  

aplicației informatice – opțiunea 2 

 

23 iunie 2021 - 

ora 14.00 

Dosarele nesoluționate conform opțiunii 2 vor fi direcționate către 

unitatea de învățământ care reprezintă opțiunea 3. 

 

Faza III 

24 iunie 2021 - 

ora 14.00 

Analizarea/evaluarea de către Comisia de re/înscriere a copiilor în 

învățământul preşcolar, a  cererilor de înscriere,  cu  ajutorul  

aplicației informatice – opțiunea 3 

Dosarele nesoluționate conform opțiunii 3 se vor reîntoarce la 

unitatea de învățământ la care a fost depus dosarul. 

 

25 iunie 2020 

Ora 14 

ISMB confirmă finalizarea etapei I de înscriere. 

 

Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi 

pentru anul şcolar 2021-2022, prima etapă, după validarea 

înscrierilor în SIIIR, lista copiilor respinși și locurile rămase 

libere. 
 

 


