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Nr înreg 189/25.02.2019 
 
 
 
 
 

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 

1. Informații pentru părinți privind circumscripția școlară, plan de școlarizare, programul evaluării 
psihosomatice realizată de CJRAE Brăila, posibilitatea derulării programului „Școală după școală” etc : 

 
Nr crt Circumscripția școlară Unitatea școlară 

1 Toate străzile din localitatea Făurei Sat Școala Gimnazială Surdila Greci 
2 Toate străzile din localitatea Surdila Greci 
3 Toate străzile din localitatea Horia Școala primară Horia 

 
Nr 
crt 

Unitatea cu personalitate 
juridică 

Structura Planul de școlarizare propus pentru anul 
școlar 2019-2020 

Nr clase Nr locuri 
1 Școala Gimnazială 

Surdila Greci 
Școala Gimnazială 

Surdila Greci 
0,33 clase 8 

2 Școala primară Horia 0,25 clase 3 
 
 

2. Informațiile privind calendarul înscrierii, criteriile generale și criteriile specifice de departajare, precum 
și actele doveditoare necesare la depunerea cererii de înscriere (inclusiv pentru criteriile generale/ 
specifice de departajare) : 

 
CALENDARUL ÎNSCRIERII : 

4 martie – 
22 martie 

2019 

Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau 
la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de 

înscriere. 
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită 

înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). 
 

 
CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE : 

Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor 
de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror 
domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de 
locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și 
specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) 
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 singur părinte; 
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d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 
învățământ respectivă. 
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal 
instituiți/ reprezentanți legali 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 trei dintre criteriile menționate la alin. 
(2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc 
doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de 
criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de 
faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul 
menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la 
alin.(2), lit.c). 
 

CRITERII SPECIFICE : 
Nu este cazul  
 

ACTE DOVEDITOARE ÎNSCRIERE : 
Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal 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 și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului.  
Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza 
documentelor originale. 
 

3. Data/ ora/ locul desfășurării ședințelor de informare și consiliere a părinților copiilor din grădiniță care 
vor fi cuprinși în anul școlar 2019 – 2020 în învățământul primar: 

 
Nr 
crt 

Unitatea cu 
personalitate 

juridică 

Structura Data Ora Locul 

1 Școala 
Gimnazială 
Surdila Greci 

Grădinița cu program 
normal Surdila Greci 

Marți, 5 martie 2019 12,00 Grădinița cu program 
normal Surdila Greci 

2 Grădinița cu program 
normal Făurei Sat 

Marți, 26 februarie 
2019 

11,30 Grădinița cu program 
normal Făurei Sat 

3 Grădinița cu program 
normal Horia 

Joi, 28 februarie 
2019 

9,00 Grădinița cu program 
normal Horia 

 
4. Data/ ora/ locul organizării „Zilei porților deschise” 

 
Nr 
crt 

Unitatea cu 
personalitate 

juridică 

Structura Data Ora Locul 

1 Școala 
Gimnazială 
Surdila Greci 

Grădinița cu program 
normal Surdila Greci 

Joi, 28 februarie 
2019 

11,00 Școala Gimnazială 
Surdila Greci 

2 Grădinița cu program 
normal Făurei Sat 

Joi, 28 februarie 
2019 

11,00 

3 Grădinița cu program 
normal Horia 

Joi, 28 februarie 
2019 

11,00 Școala primară Horia 

Director,  

Prof. Vuțino Iulia Olguța 


