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Nr........./ K7. 09, AO2 

IN ATEN�IA P�RIN�ILOR 

ÎNSCRIERI 2022-2023 
Potrivit Adresei M.E. nr. 28078/04.05.2022 �i a Procedurii Opera�ionale Nr. 131/ 27.04.2022 privind

Organizarea �i desfä_urarea reinscrierilor/inscrierii în inv�t�mántul pre_colar in amul scolar 2022- 2023 vá 

aducem la cuno_tin�� urm�toarele:.

înscrierile_prescolarilor, pentru anul _colar 2022-2023, la Gr�dini�a cu Program Normal �i Program
Prelungit"Frunza de stejar" Plopeni, se vor desfásura în perioada: 
30.05.2022 - 10.06.2022- PRIMA ETAP� DE ÎNSCRIERE

* 

* 

16.06.2022-30.06.2022 -A DOUA ETAP� DE ÎNSCRIERE
În situa�ia în care num�rul cererilor de înscriere primite este mai mare decât num�rul de locuri 

* 

disponibile, vor fi aplicate succesiv, criterii generale de departajare care presupun existenta: 

unui document care dovede_te c� este orfan de ambii p�rin�i;
unui document care dovede_te c� este orfan de un singur p�rinte; 

.unui frate/a unei surori înmatriculat/inmatriculatä, în anul _colar urm�tor, în unitatea de învä�ämânt;

unui document medical eliberat de medicul specialist, certificat de orientare_colar� _i profesional�, 
certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. 

Dac� în urma aplicärii eriterilor generale de departajare, se constat� c� num�rul cererilor de înscriere
este mai mare decât num�rul de locuri disponibile, se vor aplica criterii specifice 

Program Prelungit: 

*Copii ai c�ror p�rin�i dovedesc c� sunt salaria�i;
*Locuitorii care au domiciliul stabil sau flotant în ora_ul Plopeni;

Selectia in ordine descrec�toare a copilor care au împlinit vârsta corespunzätoare grupei în intervalul 

septembrie 2021-31 august 2022. 

Program Normal: 

Locuitorii carea au domiciliul stabil sau flotant în ora_ul Plopeni; 

Selectia în ordine descreca�toare a copiilor care au împlinit vârsta corespunz�toare grupei în intervalul 1 

septembrie 2021-31 august 2022. 

* 

in perioada înscrierilor pentru informa�ii suplimentare, ne pute�i contacta la num�rul de telefon al 

grädini�ei 0244223149 sau prin e-mail: gpnfrunzadestejar@gmail.com 
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Nr...b....../ 7. N. AOAR PROGRAM ÎNSCRIERI 

ZIUA INTERVALORAR 
13.30-16.30 
07.30-10.30 
14.00-17.00 
13.00-16.00 
07.30-10.30 
13.00-16.00 
13.00-16.00 
14.00-17.00 

13.00-16.00 

DATA 
30.05.2022 
31.05.2022 
02.06.2022 

Luni

Marti 
Joi 

Vineri
Luni 
Marti

Miercuri 
Joi 

Vineri 

03.06.2022 
06.06.2022 
07.06.2022 
08.06.2022 

09.06.2022 
10.06.2022 

Dosarele pentru înserierea copiilor vor con�ine urm�toarele documente: 

Cerere de înscriere (de la Secretariat) 
Copie certificat de na_tere copil
Copie CI ambii p�rin�i/ tutore/reprezentant legal
Hot�râri judec�tore_ti (dac� este cazul)
Declara�ie - acord de înscriere la unitatea noastr� ( de la secretariat), semnat� de ambii p�rin_i/tutore/reprezentant 

legal al copilului ( dac� este cazul) 
Adeverin�� care s� ateste calitatea de salariat (ambii p�rin�i)

Documente care s� dovedeasc� îndeplinirea criterilor generale �i specifice. 
Fi_a medical� completat� potrivit reglementärilor în vigoare, eliberat� d emedicul de familie ( SE POATE 
DEPUNE �I LA MOMENTUL ÎNCEPERII ANULUI �COLAR 2022-2023). 

Criteriile specifice au fost aprobate de c�tre ISJ Prahova, Adresa Nr. 2575/ 26.05. 2022 
Solicitarea _i validarea cererii tip NU presupune înscrierea. 

Director 
P.IP Chirit� Ecatërina Cristina 



Capacitatea Gr�dini�ei cu P. N. _i P. P."Frunza de stejar" Plopeni - Plan de 

_colarizare an _colar 2022-2023 

- 20 de locuri1 Grup� Mic� - Program Prelungit 

1 Grup� Mijlocie - Program Prelungit 
1 Grup� Mare Program Prelungit 
2 Grupe Mici - Program Normal 

1 Grup� Mijlocie - Program Normal

2 Grupe Mari - Program Normal 

* 

-23 de locuri
-23 de locuri * 

- 40 de locuri
* 

- 23 de locuri

-56 de locuri

Num�r de locuri disponibile pentru anul _colar 2022-2023 dup� perioada de reînscriere a 

pre_colarilor ( 16.05.2022-25.05.2022): 

Program Normal
Grupa Mica-40 de locuri

Program Prelungit
Grupa Mica- 16 locuri

Grupa Mijlocie-2 locuri Grupa Mijlocie- 5 locuri 

Grupa Mare- 6 locuri Grupa Mare-0

Diréctor
P.I.P/Chra Ecaterina Cristina



RUNZA DE STEJ 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT 

"FRUNZA DE STEJAR", PLOPENI 

B-DUL REPUBLICI, NR.20C 
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Nr. 554/ 18. 05.2022 

CATRE,

INSPECTORATUL ^COLAR JUDE�EAN PRAHOVA 

DEPARTAMENTUL JURIDIC

Consiliul de Administra�ie al Gr�dini�ei cu Program Normal _i Program Prelungit 
" Frunza

de stejar", ora_ul Plopeni propune spre avizare urm�toarele criterii specifice pentru încrierea 

copilor în înv��ämântul pre_colar pentru anul _colar 2022- 2023, aprobate în _edin�a

Consiliului de Administra�ie al unit��ii de înv���mânt din data de 17. 05.2022.

Program Prelungit: 

Copii ai c�ror p�rin�i dovedesc c� sunt salaria�i; 

Locuitorii care au domiciliul stabil sau flotant în ora_ul Plopeni;

Selectia în ordine descresc�toare a copiilor care au împlinit vârsta corespunz�toare grupei în 

intervalul I septembrie 2021-31 august 2022;

Program Normal: 

Locuitorii carea au domiciliul stabil sau flotant în ora_ul Plopeni; 

Selectia în ordine descresc�toare a copiilor care au împlinit vârsta corespunz�toare grupei în 

intervalul 1 septembrie 2021-31 august 2022 

Director5ne 
P.I.P. Chitit� Ecaterina-Cristinay 


