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                                 ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR! 

  

ÎNSCRIERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022 – 2023   

 

 
             Conform calendarului din cadrul procedurii de înscriere în învățământul 

preșcolar 2022-2023, acestea încep în data de 30.05.2022, iar în 10.06.2022, ora 

12, se încheie prima etapa de colectare a cererilor de înscriere pentru anul şcolar 
2022-2023. 
  

            Etapa I de inscrieri  30 MAI -15  iunie 2022  

 Colectare  cereri  inscriere : 30.05.2022-10.06.2022 ORA 12 

 În perioada 14.06 -15.06.2022 se vor analiza cererile de înscriere şi 

documentele anexate. 

  Afișarea listelor cu copiii admisi/respinsi – 15 IUNIE  2022 ora 16  

            Tot în data de 15.06.2022 vom afişa dacă au mai rămas locuri libere sau nu pentru 

următoarea fază,etapă de înscriere (16.06 - 24.06.2022). 

„Unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care nu mai au locuri 

disponibile dupa prima etapa, nu pot primi cereri tip de inscriere pentru etapa a 

doua.” 

     

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
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PROCEDURĂ INSCRIERE 

 

 

1. Cererea se descarcă de pe site-ul gradiniței :         www.gradinita-

martinica.ro 

2. Cererea se poate lua și de la sediul grădiniței 
3. Cererea va fi completată corect cu datele necesare 

 Numele și prenumele părintelui și al copilului,  

 Adresa de reședință,  
 CNP-ul  copilului,  

 Data nasterii copilului 

 Cetățenia copilului 
 Locul nasterii copilului 

  Nr. de telefon la care poate fi contactat.solicitantul 

  Date privind optiunile exprimate. Prima optiune reprezintă grădinița unde 
va fi depus dosarul cu actele solicitate si implicit este prima in preferințele 

părinților. 

4. Cererea se va trimite doar pe următoarea adresă de e-mail: 
inscrieri.martinica@gmail.com   

5. Comisia de înscrieri va întocmi o planificare pe zile și pe intervale orare 

pentru depunerea dosarelor cu actele solicitate. Planificarea  va respecta 
ordinea în care cererile au fost trimise și va fi afișată la avizierul grădiniței. 

Comisia de înscrieri va trimite e-mail fiecărui solicitant cu data și  ora la 

care este programat pentru depunerea dosarului. 

6.  Program pentru înscrieri : Luni, Miercuri, Vineri 9-12  
        Marti, Joi 15-16.30 . 
Mentionăm următoarele: depunerea dosarului preșcolarului nu  presupune 
admiterea acestuia 

7. Părintele/reprezentatul legal se va prezenta la data și ora stabilita . 

8. Părinții care din diverse motive nu pot trimite cererea pe e-mail ,pot veni  
la unitatea de învățământ. 

 
 
 

 

 

http://www.gradinita-martinica.ro/
http://www.gradinita-martinica.ro/
mailto:inscrieri.martinica@gmail.com
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERII 

 

a) Cererea tip  de înscriere  

b) Copie după certificatul de naştere al copilului; 

c) Adeverinţe de la locul de muncă al părinților(numai pentru programul prelungit). 

d) Copii după C.I ale părinţilor/reprezentantilor legali/tutorilor 

e)Acte doveditoare pentru criteriile generale/specifice :Hotărâri judecătorești (dacă este 

cazul) sau alte acte doveditoare care să demonstreze cele susținute) / certificat încadrare 

handicap, adeverință preșcolar pentru  frate/soră înscris(ă) la GPP Martinică nr.17 Brașov, 

documente care să dovedească faptul că este orfan sau provine dintr-un centru de plasament 

etc. 

 

f.Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți / tutore / 

reprezentant legal doar pentru familiie divorțate. 

g. Alte documente ce dovedesc incadrarea in criteriile generale si specifice 

h.Avizul  Inspectoratului Școlar Județean/C.J.R.A.E.pentru copiii care nu vor fi  

înscrişi la clasa pregătitoare, anul şcolar 2022-2023,din  motive  medicale (conform 

Ordinului Ministeruiui Sănătăţii  nr. 430/2004 pentru  aprobarea Baremului  medicale cu 

afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani); 

 

-Actele vor fi puse intr-un dosar plic. 

 

ADEVERINȚA MEDICALĂ SE VA PREZENTA NUMAI LA INTRAREA COPILULUI ÎN 

COLECTIVITATE(SEPTEMBRIE 2022 ) ȘI NU POATE FI MAI VECHE DE 3  DE ZILE 

 

 

Conform DGPR  toate informațiile furnizate de către părinți prin mijloacele de comunicare 

transmise sunt protejate și utilizate de către instituție numai în scopul înscrierii copilului la grădiniță. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
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INFORMAȚII 

 

A. Capaciatea instituției(numarul de copii pentru care a fost proiectată)-200 de locuri 

B. Nr. de locuri aprobat prin Proiectul planului de scolarizare-336  la PP si 20 la PN 

 

C. Locuri disponibile pentru anul scolar 2022-2023 

 

GRĂDINITA CU PROGRAM 

PRELUNGIT MARTINICĂ NR.17 

GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL 

NR.17 B 

4 grupe mici-90 de locuri 1 grupă mijlocie-20 de locuri 

  

Menționăm locațiile : Program prelungit :Str. Jepilor nr.16 

                                   Program normal:B-dul.Valea Cetatii nr.8-Liceul HM.Teutch 

 
 

      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 2022 -2023 vor fi aplicate 

urmatoarele criterii de selectare după  perioada de inscriere, de către comisia ce va fi numită 

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. Existența unui  frate/a  unei  surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, 

în unitatea de învățământ GPP Martinica nr.17 Brasov. 

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

de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și 

profesională 

 

 

 

 

                                                        B . Criterii specifice 

 

1. Vârsta corespunzatoare grupei mici - (copiii care împlinesc 3 ani pana la 31.08.2022 

2. Domiciliul în cartierul Valea Cetății . 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 


