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CALENDARUL  ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

AN ȘCOLAR 2018 - 2019 
 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  - 21.05.2018 – 15.06.2018 

Etapa I – Colectare cereri de înscriere (21.05.2018 – 08.06.2018) 

- Se depun cererile la sediul unităților de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la 

secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar. 

Etapa I – Procesare cereri de înscriere (11.06.2018 – 15.06.2018) 

- Faza I – termen limită 12.06.2018 ora 14  - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca prima opțiune 

- Faza II – termen limită 14.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca a doua opțiune 

- Faza III – termen limită 15.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile 

de învățământ exprimate ca a treia opțiune 

Copiii respinși în Etapa I –faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II a 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  - 25.06.2018 – 27.07.2018 

Etapa II – Colectare cereri de înscriere (25.06.2018 – 20.07.2018) 

- Se depun cererile la sediul unităților de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la 

secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar unde mai există locuri 

Etapa II – Procesare cereri de înscriere  (23.07.2018 – 27.07.2018) 

- Faza I – termen limită 25.07.2018 ora 14  - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca prima opțiune 

- Faza II – termen limită 26.07.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de 

învățământ exprimate ca a doua opțiune 

- Faza III – termen limită 27.07.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile 

de învățământ exprimate ca a treia opțiune 

Copiii respinși în Etapa II – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări 

 ETAPA DE AJUSTĂRI  - 30.07.2018 – 31.08.2018 – introducerea cererilor de înscriere și 

admiterea lor pe locurile rămase libere. 

        

 


