
 

                                 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
GRĂDINIŢA PP”MARTINICA”NR. 17 BRAŞOV 

1 | P a g e  

Str. Jepilor Nr. 16, Brasov; Tel./fax – 0268/ 541 123; e-mail: grad17_martinica@yahoo.com;www.gradinita-martinica.ro 

 
 
Nr.730  din 06.05.2019 

ANUNŢ 
INSCRIERI PROGRAM PRELUNGIT/NORMAL 

AN SCOLAR 2019-2020 
 

  

            Etapa I de inscrieri   20 mai-07 iunie 2019 ora 12 

            Afisarea listelor cu copiii admisi/respinsi – 14 iunie 2019 

ora 15. 
            In cazul neocuparii locurilor in gradinita: 
            Etapa a-II-a  de inscrieri :24 iunie-19 iulie 2019 

 
       

LOCURI LIBERE PENTRU ANUL 2019-2020 
         

� 80  locuri-Grupa  mica program prelungit(8 ore) 
� 10    Locuri - Grupa mare program prelungit (8 ore) 
� 5 locuri     Grupa mare program normal (4 ore) 

 
 Ocuparea locurilor libere (în perioada dedicată înscrierilor) se 

va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: 

grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și 

grupa mică (copii de 3 ani) 

 
      In cazul in care numarul de solicitari va fi mai mare decat 
numarul de locuri aprobat de catre Inspectoratul Scolar Judetean 
Brasov pentru anul scolar 2019-2020 vor fi aplicate urmatoarele 
criterii de selectare dupa perioada de inscriere de catre comisia ce va fi 
numita pentru analizarea dosarelor. 
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CRITERII DE SELECTARE 

A. Criterii generale 
 

1. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii 
parinti-copii care sunt din centrul de plasament/plasament familial 

2. Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur 
parinte 

3. Existenţa unui frate/unei surori a copilului  inscris la gradinita 
noastra; 

4. Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a 
copilului 

 
 

                                                        B . Criterii specifice 
 
1. Varsta corespunzatoare grupei mici - (copii care implinesc 3 ani pana 

la 31.08.2019 
2. Domiciliul in cartierul Valea Cetatii 

  
   Situatia inscrierilor  va fi comunicata prin afisaj la sfarsitul fiecarei zilei. 

 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
  

                           DIRECTOR 
Prof. ENACHE LENUTA 
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ACTE NECESARE INSCRIERII 
Program prelungit 

  
a) Cererea tip  de inscriere  

b) Copie după certificatul de naştere al copilului; 

c) Adeverinţe de salariat  de la locul de muncă al ambilor părinţi- 

d) Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit; 

e) În cazul familiilor monoparentale sentinţa de divorţ (acolo unde este cazul). 

f) Alte documente ce dovedesc incadrarea in criteriile generale si specifice 

Actele vor fi puse intr-un dosar plic. 

• Cererile  pentru inscriere sunt tip si se vor completa la 
inscriere, sau pot fi gasite pe www.gradinita-martinica.ro 

 
 
 
 
 

               CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  al Gradinitei PP Martinica  nr17 Brasov 
  

                           DIRECTOR, 
Prof. ENACHE LENUTA 
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   Program inscrieri: 
 
 
           9-12 :   LUNI/MIERCURI/VINERI  
        15-17 :   MARTI /JOI  
 
 
 
De regula inscrierile se fac la biroul directorului 
 
In cazul in care directorul nu este in unitate se va afisa locul in care se 
vor face inscrierile. 
 
 
 
 
 
Director, 
Prof.Enache Lenuta 

  
 


