
 

                                 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘII CERCETĂRII 
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.896 din 02.06.2020 
 
 
 
 

ANUNȚ IMPORTANT! 
  

ÎNSCRIERILE ÎN ÎNV ĂȚĂMÂNTUL PRE ȘCOLAR PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2020 – 2021 INCEP IN DATA DE 09 IUNIE  

 
 
 

  
            Etapa I de inscrieri   09 iunie-26 iunie 2020 ora 12 

            Afisarea listelor cu copiii admisi/respinsi – 06  iulie 2020  

            In cazul neocuparii locurilor in gradinita: 

            Etapa a-II-a  de inscrieri :20 iulie-10 august 2020 

 

     

  
    

 
                                                                                                                                                                                                  

  
                           DIRECTOR 

Prof. ENACHE LENUTA 
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PROCEDURĂ INSCRIERE 
 
 

1. Cererea se descarcă de pe site-ul gradiniței :         www.gradinita-martinica.ro 
2. Cererea se poate descarca si de pe site-ul Inspectoratului Scolar Județean Brașov www.isjbrasov.ro  
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 pe urmatoarea adresa de e-mail: inscrieri.martinica@gmail.com 
5. Grădinița va intocmi o planificare pe zile si pe intervale orare pentru validarea fișelor de inscriere si 

depunerea dosarelor cu actele solicitate. Planificarea  va respecta ordinea in care cererile au fost 
trimise si va fi publicata pe site-ul gradinitei: www.gradinita-martinica.ro si la avizierul gradinitei. 
Mentionăm următoarele:validarea fiselor de inscriere nu  presupune admiterea automata a 
prescolarului 

6. Părintele se va prezenta la data și ora stabilita luându-și toate măsurile de protecție impuse de 
legislația în vigoare în contextul SARS COV 2 – COVID 19 pentru prevenirea infectării și 
răspândirii infecției cu noul coronavirus. 

7. In caz că nu aveți posibilitatea trimiterii cererii pe adresa de e-mail,datele pot fi transmise și 
telefonic la numerele de telefon 

-0268541123   
-0759078069 
Convorbirile telefonice nu sunt inregistrate. 
8. Părinții care din diverse motive nu pot trimite cererea pe e-mail sau nu pot da telefon și vin la 

unitatea de invățămănt trebuie să respecte regulile de disciplină sanitară conforme stării de alertă in 
care ne aflăm. 
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ACTE NECESARE INSCRIERII  
 

a) Cererea tip  de inscriere  

b) Copie după certificatul de naştere al copilului; 

c) Adeverinţe de salariat  de la locul de muncă al ambilor părin ţi-(numai pentru programul prelungit-8 

ore) 

d) Copii după C.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. 

 
ADEVERINȚA MEDICALĂ SE VA PREZENTA NUMAI LA INTRAREA COPILULUI ÎN 
COLECTIVITATE(SEPTEMBRIE 2020) 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. 
 

                           DIRECTOR, 
Prof. ENACHE LENUTA 
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INFORMA ȚII 

 
A. Capaciatea instituției(numarul de copii pentru care a fost proiectată)-200 de locuri 
B. Nr. de locuri aprobat prin Proiectul planului de scolarizare-365 
C. Locuri libere pentru anul scolar 2020-2021 

 
1. GRUPA MARE  

Program prelungit  – 10 locuri 
               
2. GRUPA MIJLOCIE  
   Program prelungit – nu sunt 
   Program normal  – 20 de locuri 
3. GRUPA MICĂ 
   Program prelungit  – 80 de locuri 
 
    
Menționăm locațiile : Program prelungit :Str. Jepilor nr.16 
                                   Program normal:B-dul.Valea Cetatii nr.8-Liceul HM.Teutch 
 

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 2020 -2021 vor fi aplicate 
urmatoarele criterii de selectare dupa perioada de inscriere de catre comisia ce va fi numita 
pentru analizarea dosarelor. 
 
 

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; 
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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. Varsta corespunzatoare grupei mici - (copiii care implinesc 3 ani pana la 31.08.2020 
2. Domiciliul in cartierul Valea Cetatii . 

 
 
  

PRIORITATE  AU COPIII CU VÂRSTA DE 5 ANI ÎMPLINIȚI, ÎN CONFORMITATE CU 
LEGISLAȚIA  ÎN VIGOARE CARE PREVEDE  OBLIGATIVITATEA  GRUPEI MARI ÎNCEPÂND 

CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           DIRECTOR, 
Prof. ENACHE LENUTA 

 


