
 
 

PAȘI  
PENTRU ÎNSCRIEREA  

ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023 LA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE” CRAIOVA 

 
Pas1. Scanați documentele necesare înscrierii în format PDF /JPG - cartea de identitate a părintelui care face 

înscrierea ,certificatul de naștere al copilului, adeverință medicală de la medicul de familie din care să 

rezulte faptul că este apt pentru școală, declarația pe propria răspundere (Anexa 3 la metodologie) și crerea 

de înscriere. 

 Dacă sunteți din circumscripția școlii – numai acestea  

 Dacă sunteți din altă circumscripție, în plus de acestea, completați și scanați și FIŞA ANEXĂ DE 

ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR. 
Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situația în care la o unitate de învățământ există mai multe 

cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripției decât locuri libere, sunt următoarele:  

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de 

copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;  

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;  

d) existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită 

înscrierea. 

Criteriile specifice de departajare a cererilor de înscriere, avizate din punct de vedere al legalității de ISJ Dolj și 

aprobate în Consiliul de Administrație al școlii: 

1. Apropierea de domiciliul părinţilor/bunicilor, alte rude până la afini de gradul IV.  

2. Părinţii lucrează în apropierea şcolii/ în instituții cu care școala a încheiat parteneriat.  

3. Părinţii  sau frații sunt absolvenți ai Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” sau lucrează în școală. 

 Pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până la 31 august 2022, se scanează și rezultatul evaluării 

psihosomatice, recomandarea de la grădinița la care frecventează cursurile. 

Pas2. Se face înscrierea electronică pe platforma dedicată a Ministerului Educației   și bifați repartizarea la 

școala de circumscripție, dacă este cazul. 

Pas3. Se transmit aceste documente scanate și înscrierea la adresa de e-mail dedicată:  

inscriere.pregatitoare@sc22mirceaeliade.ro 
Pas4. În e-mail-ul de confirmare din partea școlii, veți avea în attach un document pe care trebuie să îl 

semnați și să-l trimiteți scanat tot pe e-mail la aceeași adresă a școlii.  

Odată cu acest ultim schimb de e-mail-uri puteți considera că s-a realizat înscrierea copilului 

dumneavoastră. 

 

În principiu nu este nevoie deloc să veniți la secretariatul școlii, dar suntem disponibili pentru înscriere, 

conform programului afișat,  cu documentele precizate mai sus (în original si copie xerox). 

 

 

 

mailto:inscriere.pregatitoare@sc22mirceaeliade.ro


Circumscripția școlară 

 

Prima etapă de înscriere: 11 aprilie - 10 mai 2022 

A doua etapă de înscriere: 31 mai – 7 iunie 2022 

 

Numărul de telefon Tel Verde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul 

primar pentru anul școlar 2022-2023 este: 

 

0800816251 

 
Program de înscriere: 

 

De luni până Joi: 8.00-18.00 

Vineri: 8.00-17.00 

În zilele de sâmbătă și duminică , respectiv 22, 25, 26 aprilie 2022 

nu se fac înscrieri. 


