
 
  

 
  

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” HĂRMAN 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ”MIHAI EMINESCU” HĂRMAN , Str. Dorobanţi, Nr.78, Jud. Braşov, COD 507085, TEL./FAX (40)0268/367014, E-MAIL: 

scoalaharman@yahoo.com, 

Înscrierea în învățământul preșcolar 

Pentru anul şcolar 2022-2023 

 Conform adresei M. E. Nr. 28074/04.05.2022, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 

3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-2023 și conform notei M.E. nr.28/31.05.2022 -

procedura informatică privind înscrierea în învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2022-2023, venim 

cu următoarele precizări: 

• înscrierea copiilor nou veniți - cu începere din data de 30 mai 2022. 

 

Evenimentul

Etape de

înscriere

Perioada 

desfășurării

Detalii/Atribuții comisie

 a) colectarea cererilor                                                                

           (30.05.2022-10.06.2022)

b) Procesarea cererilor de înscriere/admiterea acestora

în platforma informatică SIIIR                                                            

 la data stabilită de M.E.: 13.06.2022-16.06.2022

Etapa I-faza I: termen limită 14.06.2022 ora 14.00, în

această etapă vor fi evaluate toate cererile de înscriere

în unitatea de învățământ exprimate ca prima opțiun e.
Etapa I-faza a II-a: termen limită 15.06.2022 ora 14.00;

în această etapă vor fi evaluate toate cererile de

înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

doua opțiune.

Etapa I-faza a III-a: termen limită 16.06.2022 ora 14.00;

în această etapă vor fi evaluate toate cererile de

înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

treia opțiune. 

Afișarea la avizier și pe site-ul unității, a listei copiilor

admiși/respinși, se realizează în ziua finalizării fiecărei

faze a etapei I, după orele 16.00

Înscrierea copiilor nou veniți

Etapa  I
30.05.2022-

10.06.2022

Înscrierea 

copiilor nou

veniți

Copiii respinși în etapa I, faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a
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 Ocuparea locurilor libere, 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. 

Acte necesare pentru înscriere în grădiniţă :  

- Cerere tip de înscriere în grădiniţă; 

- Copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; (părinţii divorţati depun 

la înscriere şi hotărârea definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea 

părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului); 

- Certificat de naştere al copilului – copie şi original; 

- Adeverință de la locul de muncă, pentru părinți, privind calitatea de salariați, încadrați în 

câmpul muncii (în vederea justificării solicitării programului prelungit); 

Evenimentul

Etape de

înscriere

Perioada 

desfășurării Detalii/Atribuții comisie

 a) colectarea cererilor  de înscriere pentru etapa a II-a                                                               

           (17.06.2022-24.06.2022 ora 12.00)

b) Procesarea cererilor de înscriere/admiterea acestora

în platforma informatică SIIIR                                                            

 la data stabilită de M.E.: 27.06.2022-30.06.2022

Etapa II-faza I: termen limită 28.06.2022 ora 14.00, în

această etapă vor fi evaluate toate cererile de înscriere

în unitatea de învățământ exprimate ca prima opțiun e.

Etapa II-faza a II-a: termen limită 29.06.2022 ora 14.00;

în această etapă vor fi evaluate toate cererile de

înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

doua opțiune.

Etapa II-faza a III-a: termen limită 30.06.2022 ora

14.00; în această etapă vor fi evaluate toate cererile de

înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a

treia opțiune. 

Afișarea la avizier și pe site-ul unității, a listei copiilor

admiși/respinși, se realizează în ziua finalizării fiecărei

faze a etapei a II-a, după orele 16.00

Înscrierea copiilor nou veniți

Înscrierea 

copiilor nou

veniți

Etapa a II-a
17.06.2022-

24.06.2022

Copiii respinși în etapa a II-a, faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa

de ajustări, desfășurată în perioada 25.08.2022-31.08.2022-ora 14.00, presupunând colectarea,

introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.
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- Declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea 

înmatriculării preșcolarului în sistemul informatic valabil la nivel național și a tuturor 

documentelor școlare necesare sau solicitate de autoritățile statului; 

- Fișa medicală și aviz epidemiologic eliberat de cabinetul medicului de familie (de prezentat la 

începutul anului școlar). 

 

- Art. 57. - (1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 

al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare 

a Directivei 95/46/CE, denumit în continuarea RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care 

permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii 

scopului în care sunt prelucrate datele. 

           În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în 

învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, 

succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, conform anexei nr.1 atașat, 

astfel  în această situație, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii 

cumulate de către fiecare copil. 

 Conform adresei M. E. Nr. 28074/04.05.2022, orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de 

conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi 

a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare, astfel 

înscrierile se pot efectua, începând cu data de 30 mai 2022, conform calendarului de colectare a cererilor, 

direct la secretariatul unităţii al Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Hărman, strada Dorobanți, nr.78, în 

intervalul orar:  

         -luni: 10.00-12.00 și 15.00-17.00 

       -de marți până vineri: 10.00-12.00. 

  Referitor la înscriere, optional, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică 

sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul și date privind copilul), pentru a se realiza o 

planificare/programare în vederea depunerii dosarelor. 

Telefon: 0268 367 014/0738 775 570, în intervalul orar de luni-vineri, între orele 10.00-12.00. 

Fax:       0268 367 014 

Email: scoalaharman@yahoo.com 

Telverde:  0800816268                                           

          Conducerea unităţii: 

DIRECTOR,  

Prof. ACIU IOAN 
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