
 

 
Nr............../..........................                                                              Grupa la care e repartizat preșcolarul  
  
                                                                                                          .............................................................            
 

TIP CERERE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢĂ 
AN ȘCOLAR 2020-2021  

 
 Subsemnatul/a _____________________________ domiciliat/ă în (conform domiciliului din 

actul de identitate) _____________________ Str. _______________________, nr. _____, bl. 

_______, apt.______, jud. ______________ tel.____________________, în calitate de părinte/ 

tutore legal al preşcolarului ______________________________________ ,vă rog a-mi aproba 

înscrierea preşcolarului la Grǎdiniţa P.P. “Veseliei” din Năvodari în anul şcolar 2020-2021. 

A. DATE DESPRE PREȘCOLAR 

Numele si prenumele copilului, cu iniţiala tatălui................................................................................. 

Data nașterii........................................../ CNP....................................................................................... 

Locul nașterii: 

Localitate........................................................./ Ţară............................................................... 

Religie:..........................................(Consemnaţi eventualele obiecţii faţă de activităţile cu specific 

religios).......................................................................................................................................... . 

Domiciliul copilului: 

1. Același cu cel al solicitantului  

2. Diferit, și anume: 

............................................................................................................................................................... 

 Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap; 

 Este alergic, și la ce anume..................................................................; 

 Copilul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/ 

plasament familial (situație dovedită pe bază de documente); 

 Copilul este orfan de un părinte (situație dovedită pe bază de documente); 

 Există frate/soră înmatriculat(ă) la Grădinița cu P.P. „Veseliei”. 

 

 

 



 

B. DATE  DESPRE PĂRINŢI 
 

Părinți  Tatăl  Mama 
Nume și prenume 
   

Data nașterii 
   

Studii (ultima școală 
absolvită)   

Profesia/ Funcția 
   

Locul de muncă și domeniul 
   

E-mail 
 

  

Telefon 
   

C. DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPILULUI LA: 

 GRUPA MICĂ (3-4 ANI/01.09.2020)                              PROGRAM NORMAL 

 GRUPA MIJLOCIE (4-5 ANI/ 01.09.2020)                     PROGRAM PRELUNGIT 

 GRUPA MARE (5-6 ANI/ 01.09.2020). 

În anii anteriori, copilul a fost inscris la creșă/grădiniţă (numele instituţiei)............................................... 
........................................................................................... 

D. DATE PRIVIND OPŢIUNILE PĂRINŢILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

 Mă oblig să plătesc taxa de hrană la termenul prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioară din 

anul înscrierii preșcolarului în grădiniță. 

 Îmi dau acordul ca, în situaţia în care nu pot fi contactat în caz de urgenţă, să autorizez grădiniţa, 

prin personalul său medical, să aplice măsurile de securitate în beneficiul copilului şi să asigure 

îngrijirea medicală de urgenţă a copilului meu, în gradiniţă şi în afara acesteia. 

 Ne angajăm în calitate de părinţi/tutori legali să stabilim un parteneriat coresponsabil cu 

profesorii/educatoarele grupei de preşcolari şi grădiniţă şi să respectăm Regulamentul de Ordine 

Interioară pentru anul şcolar în curs. 

 Conform art. 87, alin. 7, lit. f), prevăzut în Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar: „Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația să îl 

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative să îl 



 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de 

activitate, împuternicește o altă persoană.”. Mă oblig să respect această prevedere care este stipulată și 

în Regulamentul de Ordine Interioară al grădiniței. 

 În grădinițele de stat cu program prelungit, organizarea activității cu copiii în perioadele 

de vacanță se realizează pentru protecția socială a familiilor care se regăsesc în dificultate și au 

nevoie de sprijinul instituției  de stat.( Exemple: familie monoparentală (părinte unic întreținător); 

părinți cu program de lucru în ture/ program prelungit; ambii părinți salariați, dar cu venituri care nu 

permit asigurarea unei alte forme de protecție și îngrijire a copilului; îmbolnăvirea/ spitalizarea unui 

membru al familiei copilului; unul sau  ambii părinți încadrați în categoria persoanelor cu cerințe 

speciale;  deces în familie;   asistenți maternali etc. 

MENŢIUNI: 

Datele altor persoane de contact în caz de urgenţă(dacă părinţii nu pot fi contactaţi): 
Nume, prenume................................................................... Telefon........................................................... 

ANEXEZ PREZENTEI CERERI URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 Certificat de naștere al copilului-copie; 

 C.I. sau B.I. ale părinţilor-copie; 

 Copie dupa hotărȃrea de divorţ sau de încredinţare a minorului (după caz); 

 Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor. 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea 
soluționării cererii de înscriere a minorului.  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie preluncrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri. 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub 
sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

Data:                                                                                                              Data: 

___/___/_________________                                                                                 __/___/_______________ 

Nume și prenume mama/ tutore legal                                                                Nume și prenume tata/tutore legal 

............................................................                                                                    ......................................................... 

Semnătura............................................                                                                Semnătura......................... 

(este obligatoriu ca ambii părinţi să ia la cunoștinţă și să semneze prezenta cerere de inscriere) 

 

Aprobat, 

L.S. 

DIRECTOR, 

Prof. Valentina Veţeanu 


