
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
 

Plan de școlarizare pentru 
anul școlar 2022-2023, 
aprobat de ISJ Suceava 
 

GRUPA MICA                 92 

GRUPA MIJLOCIE      115 

GRUPA MARE             125 

 

TOTAL                           332 

Număr de locuri pentru grupa mică:  
 92 din care: 
   - 9   locuri pentru reînscrieri(copii care au frecventat 
o  perioadă din acest an școlar grădinița).          
   - 83   locuri pentru înscrieri. 
 Număr de locuri pentru grupa  mijlocie - 9  locuri 
 Număr de locuri pentru grupa mare        - 0  locuri 
Capacitatea instituției  este de 300 de locuri. 

1.ÎN PRIMA ETAPĂ INSCRIERILE AU 

LOC IN PERIOADA    

 30.05.2022-10.06.2022 

2.ÎN  A DOUA ETAPĂ ÎNSCRIERILE AU 

LOC ÎN PERIOADA    

28.06.2022-2.07.2022 
 

DOSARELE TREBUIE SĂ CONȚINĂ  URMĂTOARELE 
DOCUMENTE: 
 
 Cerere tip, care se completează  la înscriere; 
 Copie dupa certificatul de naștere al   copilului 

înscris;  
  Existența unui document care să ateste că un 

părinte are loc de muncă;    
 Existența unui document care să ateste că locuiesc 

în circumscripția în care este arondată 
grădinița(copie după  buletin pentru identificarea  
domiciliului); 

 Existența unui document care să ateste că un 
părinte este cadru didactic; 

 
Toate documentele vor fi atașate într-un dosar cu 
șină; 

 

ANUNȚ IMPORTANT 
REFERITOR LA INSCRIEREA COPIILOR 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

DIRECTOR, prof.DORINA DUNĂREANU 



 
 
 
           
 
 
              
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Înscrierile se pot face : 
1.Online, pe adresa gradinita_prichindelul@yahoo.com,  unde se va trimite cererea de înscriere completată și 
documentele scanate necesare înscrierii. 
2.În curtea din spatele grădiniței( respectându-se toate regulile de distanțare socială).Fiecare părinte va aduce dosarul 
cu copii după documentele menționate mai sus si va completa cererea de inscriere. Dosarele incomplete nu vor fi 
admise. 
3. Condiții de înscriere  
  În conformitate cu  Adresa Ministerului Educației nr.28074/4.05.2022, în cazul  în care numărul cererilor de 
înscriere 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, iar repartizarea copiilor se face în ordinea 
descrescătoare a numărului de criterii generale și specifice de departajare cumulate  de către fiecare copil. 

           
 
 

 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; 

 Existența unui frate/a unei surori 
înmatriculat/înmatriculate   în unitatea de 
învățământ respectivă; 

 Existența unui certificat medical de 
încadrare în grad de handicap al copilului; 

 
 

 Criterii specifice- aprobate în ședința Consiliului de 
administrație în data de 19.05.2022 și avizate de Consilierul 
juridic al ISJ Suceava. 
 
 Copiii care locuiesc în Circumscripția școlară unde se află 

grădinița; 
  Copiii care la 31.08.2022 împlinesc 3 ani; 
 Existența unui document care să ateste că un părinte are loc 

de muncă.Prioritate vor avea copiii la care lucrează ambii 
părinți;    

 Copiii  ai căror  părinți/bunici  sunt cadre didactice;  
 Continuitatea în calitate de părinte care a respectat ROI; 

 



 
NUMAR DE LOCURI 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

 
 
     GRUPA MICĂ          :      83 LOCURI   
    GRUPA MIJLOCIE  :    9  LOCURI 
    GRUPA MARE          :      5   LOCURI 
 
  
ORAR INSCRIERE: 
    LUNI-VINERI(ziua de Miercuri  1.06.2022 este liberă) 
          8.30-15 în perioada 30.05.2022-10.06.2022 
În următoarele zile, programul va fi 8,30-16, la secretariat 


