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 ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022 
      ETAPA I: 11 aprilie – 10 mai 2022 

 

I. Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2022, 

părinții au obligația de a-i înscrie în învățământul primar, clasa 

pregătitoare. 

 

Notă: Eventualele cereri de amânare, însoțite de documentele medicale 

justificative, sunt adresate Comisiei Județene pentru înscrierea copiilor în 

învățământul primar la isjtimis@isjtm.ro. 

 

Documnete necesare: 

 actul de identitate propriu, în original și copie; 

 certificatul de naștere al copilului, în original și copie; 

 actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul, 

în original și copie; 

 

1. Copiii care au frecventat grădinița pot fi înscriși la 

solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării 

eliberate de unitatea de învățământ preșcolar (30.03. – 

08.04.2022) 

Documnete necesare: 

 actul de identitate propriu, în original și copie; 

 certificatul de naștere al copilului, în original și copie; 

 actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă 

este cazul, în original și copie; 

 fotocopie a recomandării de înscriere. 

 

II. Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie 2022, înscrierea în învățământul primar, clasa 

pregătitoare este facultativă, putând fi realizată în următoarele 

condiții: 

 

 

2. Copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au 

întors din străinătate pot fi înscriși la solicitarea scrisă a 

părinților, în baza recomandării eliberate CJRAE Timiș 

(30.03. – 08.04.2022) 

Documnete necesare: 

 actul de identitate al părintelui/tutorelui/ 

reprezentantului legal, în original și copie; 

 certificatul de naștere al copilului, în original și copie; 

 actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă 

este cazul, în original și copie; 

 recomandarea CJRAE. 

 

 

 

Notă: Pentru părinții care doresc înscrierea copiilor la o altă unitate de învățământ decât școala de 

circumscripție, la documentele precizate mai sus pot fi adăugate documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor 

generale și specific de departajare. 
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