
 

 

 

 

 

 

 

 

          ANUNȚ IMPORTANT 
              REFERITOR LA INSCRIEREA COPIILOR    

                  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 Număr de locuri pentru grupa mică:  100 din care: 

   -  14  locuri pentru reinscrieri(copii care au frecventat o  

               perioadă din acest an școlar grădinița).          

   -  86 locuri pentru inscrieri. 

 Număr de locuri pentru grupa  mijlocie -  0 locuri 

 Număr de locuri pentru grupa mare        -   0  locuri 

 
1.IN PRIMA ETAPĂ INSCRIERILE AU LOC INCEPÂND CU 

DATA DE   9.06.2020-03.07.2020: 

2.IN  A DOUA ETAPĂ INSCRIERILE AU LOC INCEPÂND CU 

DATA DE   20.07.2020-10.08.2020: 

 

3. DOSARELE TREBUIE SA CONȚINĂ  URMĂTOARELE 

DOCUMENTE: 
       - CERERE TIP, CARE SE COMPLETEAZĂ  LA INSCRIERE; 

 

       - COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL     

          COPILULUI INSCRIS;  

 

      - ADEVERINȚĂ  DE LA LOCUL DE MUNCA AL  

        AMBILOR  PĂRINȚI;    

 

      - COPIE DUPĂ  BULETIN PENTRU IDENTIFICAREA  

         DOMICILIULUI; 

 

      - UN DOSAR CU FOLII; 

                        

        Director, 

Prof.Dunăreanu Dorina 

 

   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SUCEAVA, ROMANIA 

  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEL”SUCEAVA 

   CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE 

STR.BALADEI NR.5 TELEFON /FAX -0230/252953 

E-MAIL: gradinita_prichindelul @ yahoo.com 

 



     Inscrierile se pot face : 

 

1.Online, pe adresa gradinita_prichindelul@yahoo.com,  unde se va trimite 

cererea de inscriere completata si documentele scanate necesare 

inscrierii. 

 

2.In curtea din spatele gradinitei( respectandu-se toate regulile de 

distantare sociala, cu masca si manusi).Fiecare parinte va aduce dosarul 

cu copii dupa documentele mentionate mai sus si va completa cererea de 

inscriere.   

 

ORAR INSCRIERE: 

MARTI-VINERI 

8-14 

 

 CONDIȚII DE INSCRIERE  

 

  In situația  in care  numărul cererilor de inscriere a copiilor in 

invațămantul 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. 

 

    1. Criterii generale de departajare: 

 

Existența  unui document care dovedește că este orfan de ambii 

părinți;situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de 

plasament/plasament familial  se asimileaza situației copilului orfan de 

ambii parinți; 

Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur 

părinte; 

Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate   in unitatea 

de invățământ respectivă; 

Existența unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a 

copilului; 

 

 



 

 

 

       2.Criterii specifice   

 

 Copiii care locuiesc in Circumscripția școlară unde se află grădinița-

Cartierul Cuza Vodă I; 

 Copiii care la 31.08.2020 implinesc 3 ani; 

 Ambii părinți sa fie salariați; 

 Copiii  ai căror  părinți  sunt cadre didactice; 

       

 

 

 

3. In cazul  in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinți 

este mai mare  decit numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se 

face in ordinea descrescătoare a numarului de criterii generale de 

departajare cumulate  de către fiecare copil. 

 

 

 

NUMAR DE LOCURI 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

 

 

     GRUPA MICĂ          :    86   LOCURI   

    GRUPA MIJLOCIE  :        0 LOCURI 

    GRUPA MARE          :      0   LOCURI 

 
 

 


