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INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR  

ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021  
 

 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 

inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. 

 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada după 1 septembrie 2020 

31 decembrie 2020, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, 

dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Evaluarea psihosomatică se 

realizează după programul CJRAE DOlJ (preluare de pe site-ul I.Ș.J. din butonul 

Inscriere în învățământul primar 2020 sau pe site-ul scolii).  

 Înscrierea copiilor în învățământul primar la Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, 

în anul școlar 2020-2021 se va realiza în perioada 4-23 martie 2020 la secretariatul 

unității de învățământ, de luni până joi, în intervalul 8.00 – 18.00 și vineri, în 

intervalul ora 8.00 – 17.00. 

 Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de 

învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia: 

- o fotocopie a actului de identitate propriu (părintele va avea asupra sa actul 

de identitate în original); 

- o fotocopie a certificatului de naștere al copilului (părintele va avea asupra 

sa certificatul de naștere al copilului în original);  

- o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în 

care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința 

minorului – daca e cazul.   

- documente care atestă îndeplinirea criteriilor specifice stabilite la nivelul 

Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova. 

 Numărul de clase pregătitoare pentru Școala Gimnazială „Traian” Craiova, 

cuprins în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021: 4 clase = 100 elevi 

 Unitatea noastră școlară organizează programul „Şcoala după şcoală” despre care 

vă puteți informa, accesând site-ul propriu:  

http://scoala-traian.ro/proiecte/afterschool/ 

 Puteți obține informații suplimentare privind  înscrierea în învățământul primar 

prin: 

- apelarea numărul de TelVerde: 0800816251, în intervalul orar 9:00-16:30, de luni 

până vineri, până la încheierea tuturor etapelor de înscriere; 

- apelarea Secretariatului Școlii Gimnaziale Traian Craiova: 0251/599561; 

- consultarea website-ului ISJ Dolj: http://isjdolj.ro/taxonomy/term/55  
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 ZIUA PORŢILOR DESCHISE se va organiza la Școala Gimnazială ”Traian” 

Craiova, luni, 26.02.2020, în intervalul orar: 16.00-18.00 

 Evenimentul are ca scop facilitarea comunicării dintre părinţi şi personalul 

didactic şi informarea familiilor privind oferta educaţională. La această activitate vor 

participa directorul, directorul adjunct al unităţii de învăţământ, cadrele didactice care 

predau la clasa pregătitoare, elevi și părinţi ai elevilor care frecventează clasa 

pregătitoare în anul şcolar 2020 – 2021. 

 

 Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de 

CIRCUMSCRIPȚIE vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. 

Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează, copiii care provin din 

alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, conform criteriilor generale și, 

ulterior, specifice.  

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:  

Criterii generale Documente doveditoare: 

a) existența unui certificat medical de 

încadrare în grad de handicap a copilului;  

Copie certificat medical 

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;  

Copie certificate deces sau alte acte 

doveditoare că provine de la o casă de 

copii/un centru de plasament/plasament 

familial 

c) existența unui document care 

dovedește că este orfan de un singur 

părinte;  

 

Copie certificat deces 

d) existența unui frate/a unei surori 

înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 

învățământ respectivă.  

Adeverință elev/carnet de elev 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara 

circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea 

copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de 

departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care 

îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate mai sus, apoi copiii care îndeplinesc două 

dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale.  
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În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr 

de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor generale este cea 

menționată mai sus. 

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de 

învățământ și se aplică în cazul neocupării locurilor disponibile, după aplicarea 

criteriilor generale.  

Criterii specifice Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova: 

Documente doveditoare 

1. Copiii frecventează grădinițele 

din apropierea Școlii 

Gimnaziale ”Traian” Craiova; 

Adeverință grădiniță 

2. Unul dintre părinți are locul de 

muncă în apropierea Școlii 

Gimnaziale ”Traian” Craiova; 

Adeverință salariat părinte 

3. Bunicii au domiciliul în 

apropierea Școlii Gimnaziale 

”Traian” Craiova; 

Declarație pe propria răspundere + 

copie CI bunic/bunică (vezi anexa) 

4. Copiii au verișori în Școala 

Gimnazială ”Traian” Craiova. 

Declarație pe propria răspundere 

părinte verișor (vezi anexa) 

5. Părinții sunt absolvenți ai Școala 

Gimnazială ”Traian” Craiova. 

Declarație pe propria răspundere 

părinte (vezi anexa) 

 

Repartizarea copiilor pe locurile disponibile, după repartizarea  se face în ordinea 

descrescătoare a numărului de criterii specifice de departajare cumulate de către 

fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 6 dintre criteriile 

specifice, apoi copiii care îndeplinesc 5, 4, 3, 2 și, în final, copiii care îndeplinesc doar 

unul dintre criteriile specifice.  
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
- BUNICI -  

 
 
 

Prin prezenta, subsemnatul(a), ..............................................................................................,  

identificat cu C.I. seria ........... nr. ...................., eliberată de ......................., la data de ................., 

CNP ..............................................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ......................, nr. 

............, bl.........., sc.........., ap.............., judetul ....................................., cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit conform legii, declar pe propria răspundere că sunt bunicul(a) matern/patern 

al copilului ........................................................................................, care solicită înscrierea în clasa 

pregătitoare la Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, în anul școlar 2020-2021. 

Anexez copia cărții de identitate din care reiese că domiciliul meu se află în circumscripția 

Școlii Gimnaziale ”Traian” Craiova. 

 
 

Data: ………………………..     Semnătura: ………………………….. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
- VERIȘORI - 

 
 
 

Prin prezenta, subsemnatul(a), ..............................................................................................,  

identificat cu C.I. seria ........... nr. ...................., eliberată de ......................., la data de ................., 

CNP ..............................................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ......................, nr. 

............, bl.........., sc.........., ap.............., judetul ....................................., în calitate de părinte al 

elevului ..................................................................................................., înscris în clasa ................., la 

Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, în anul școlar 2019-2020, cunoscând că falsul în declaraţii este 

pedepsit conform legii, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea este verișor/verișoară, de gradul 

................, pe linie maternă/paternă, al copilului 

................................................................................................., care solicită înscrierea în clasa 

pregătitoare la Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, în anul școlar 2020-2021. 

Anexez copia cărții mele de identitate. 

 
 
 

Data: ………………………..     Semnătura: ………………………….. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

- PĂRINȚI – ABSOLVENȚI AI ȘCOLII -  
 

 
 

Prin prezenta, subsemnatul(a), ..............................................................................................,  

identificat cu C.I. seria ........... nr. ...................., eliberată de ......................., la data de ................., 

CNP ..............................................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ......................, nr. 

............, bl.........., sc.........., ap.............., judetul ....................................., în calitate de părinte al 

copilului ………………………………………………………………………………., pentru care solicit 

înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, în anul școlar 2020-2021, 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii, declar pe propria răspundere că am 

absolvit cursurile Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova în anul .................., Anexez copia cărții de 

identitate. 

 
 

Data: ………………………..     Semnătura: ………………………….. 
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