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MINISTERUL EDUCAȚIEI

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023 
PENTRU COPIII CARE NU AU FOST ÎNSCRIȘI ÎN NICIO UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (NU AU PARTICIPAT LA NICIO ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ȘI/SAU A 

CELOR CARE AU REVENIT DIN STRĂINĂTATE ÎN TIMPUL VACANȚEI DE VARĂ) 

  

Documnete necesare: 

actul de identitate propriu; 

certificatul de naștere al copilului; 

actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, 

dacă este cazul; 

recomandarea CJRAE (pentru copiii care împlinesc 

6 ani în intervalul 01.09 – 31.12.2022 și care nu au 

frecventat grădinița sau care s-au întors din 

străinătate); 

documente justificative pentru criteriile generale/ 

specifice ale unităților de învățământ alese în 

opțiuni. 

✓ Părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ (nu au participat la  nicio 

etapă de înscriere  și/sau a celor care s-au repatriat în perioada vacanței de vară) vor transmite 

pe emailul instituțional  registratura@isjtm.ro  cererea de înscriere și documentele aferente  

înscrierii scanate într-un singur document pdf  în perioada 25.08.2022 – 01.09.2022, până la ora 

16. 

✓ În cererea tip de înscriere,  părinții vor completa, în ordine descrescătoare a preferințelor, maxim 

trei opțiuni pentru unitățile de învățământ la care mai există locuri disponibile. 

✓ În cazul în care, la o unitate de învățământ, sunt înregistrate pe același număr de ordine al opțiunii 

(1, 2 sau 3) mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile, se vor avea în vedere criteriile 

generale, respectiv criteriile specifice ale unității de învățământ. 

✓ Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal 

instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de 

învăţământ şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la 

înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului, 

se desfăşoară în perioada 01.09-08.09.2022. 

✓ Listele cu elevii și școlile la care au fost repartizați, ținându-se cont de opțiunile 

părinților/tutorilor legali, precum și de interesul educational al copiilor, în limitele prevederilor 

legale, vor fi afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, https://www.isj.tm.edu.ro/ în 

data de 02.09.2022, respectiv, 08.09.2022, ora 14. 
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