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ÎNSCRIERE  PENTRU GRĂDINIŢA DE APLICAŢIE 

AN ŞCOLAR 2020 -2021 

    

ÎNSCRIERI ÎN PERIOADA:  

 1 grupa mica învăţământ traditional, program 8
30

-12
30

– 11  locuri 

 1 grupa mijlocie alternativa educaţionala Step by step, program 8
30

-12
30

- 12  locuri 

 1 grupa mare alternativa educationala Step by step , program 13
00

-17
00 

- 12 locuri 

 

 etapa I -  înscriere :  8 iunie – 26 iunie 2020 , ora 12,00 se inchide aplicatia 

                      afişare rezultate – 3 iulie 

 etapa II - 20 iulie – 10 august 2020  

 etapa III - 11 august – 31 august 2020  

                        (documentele de înscriere se transmit pe mailul Colegiului – bratescu@gmb.ro) 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:  

 Cerere de înscriere tip MEC; 

 Fişă de înscriere eliberată de Colegiu (se descarcă de pe site-ul instituției www.colegium.ro); 

 Copie  certificat  naştere al copilului; 

 Copie  act de identitate părinți/ tutore; 

 Adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.11.) 

 Aviz epidemiologic-dovadă vaccinare; 

 

CRITERII  GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MEC: 

 existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei 

copilului orfan de ambii părinţi); 

 existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

 existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în instituție; 

 existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului, însoțit de 

certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE : 

 locul de muncă al părinţilor în apropierea Colegiului 

Notă: cf. Adresei MEC 791/ 4.05.2020, crieteriile specifice sunt trimise spre avizare 

Consilierului juridic al ISJ Constanța în vederea obținerii avizului consultativ. 
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