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Serviciul secretariat
Programul adresat publicului, zilnic, între orele 10:00-11:00 , respectiv 16:00-17:00 cu
programare prealabilă la tel: 0351-432088.
Audiențe online
Vă rugăm să vă programați audiența online la conducerea școlii, la adresa :
sg.mircea.eliade@gmail.com
Înscrierea la clasa a V-a cu predare intensiv limba germană, an școlar 2021-2022
Părinții depun solicitări de înscriere în perioada 17 mai-5 iunie 2021, folosind una dintre variantele:
 în scris la secretariatul Scolii Gimnaziale „Mircea Eliade”
 on-line cerere on-line intensiv germana
 se trimit scanate pe e-mailul școlii la adresa sg.mircea.eliade@gmail.com (Anexa 1)
Transferul elevilor
În atenția părinților care solicită transferul copiilor la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”
începând cu anul școlar 2021-2022 - apasă aici pentru formularul online!
- Completarea formularului online va fi urmată de trimiterea pe e-mail , la adresa
sg.mircea.eliade@gmail.com , a documentelor scanate: cartea de identitate a părintelui
care face solicitarea și certificatul de naștere al elevului.
- Toate solicitările depuse până la data de 23 iunie 2021, vor fi discutate în ședința
Consiliului de Administrație al școlii din data de 25 iunie 2021.
- Comunicarea rezoluției la aceste solicitări se va face prin document scanat transmis la
adresele de e-mail a solicitanților
- Solicitările depuse după această dată, vor putea avea rezoluție doar după 1 septembrie
2021.
- Nu există condiții cu privire la aprobarea transferului, prioritatea fiind acordată numai în
cazul elevilor cu domiciliul în circumscripția școlară, până la evitarea depășirii numărului
legal de elevi /clasă.
- După avizul emis de școala de la care pleacă elevul, comunicat pe e-mail /fax
(0351432088) de către instituția respectivă, se vor transmite copiile scanate ale foii
matricole și fișei medicale numai pe e-mail.

Înscreirea la clasa pregătitoare – depunerea dosarului
În atenția părinților care solicită depunerea dosarului de înscriere în clasa pregătitoare, an
școlar 2021-2022!
Stimați părinți,
În vederea gestionării optime a programului cu publicul, privind depunerea dosarului și
validarea cererilor pentru cuprinderea copiilor în ciclul primar, vă rugăm să vă programați
online, cu cel puțin o zi înaintea zilei în care intenționați să vă prezentați în
unitatea noastră, prin solicitare la adresa de e-mail de mai jos:
inscriere.pregatitoare@sc22mirceaeliade.ro
urmând să primiți răspunsul cu privire la ora la care puteți să vă prezentați ca REPLY.
Vă reamintim că nu este necesară prezentarea documentelor și este suficient să le transmiteți pe
e-mail.
Orice modificare cu privire la programarea dumneavoastră, vă rugăm să o
anunțați telefonic serviciului secretariat: 0351.432.088
Accesul în incinta instituției de educație este permis după triajul prealabil (temperatura
scanată sub 37,30 C), cu respectarea măsurilor de protecție individuală ( mască), dezinfectarea la
intrarea în unitate, precum și păstrarea distanței fizice.
DIRECTOR,
prof. Genoveva IOANA

Anexa 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
Str. Cloşca Nr.1, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865;
0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088
E-mail: sg.mircea.eliade@gmail.com Web: www.sc22mirceaeliade.ro

Nr........... din................ 2021

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul
....................................................................,
părintele
elevului
........................................................ din clasa a IV-a ...... la (bifați sau completați ”școala”):
o Școla Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova
o .......................................................................................,
vă rog să aprobați înscrierea fiului meu/fiicei mele în clasa a V-a, în anul şcolar 20212022, la profilul INTENSIV-LIMBA GERMANĂ.

DECLARAȚIE
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile legale privind transferul elevilor conform LEN nr.1/2011, din
ROFUIP aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016, modificat și completat prin OMEN nr.3027/08.01.2018, precum și de prevederile
procedurii operaționale privind transferul elevilor la/de la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, conform Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, precum și de regulamentele școlii..
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele, în conformitate cu prevederile regulamentului (UE)
nr.2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 prvind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Data,

Semnătura,

Domnului Director al Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” Craiova

