
CERERE DE REÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL ANTEPRESCOLAR 
ANUL SCOLAR 2020-2021 

 
 

1. Date privind solicitantul 
    Numele: ________________________________Prenumele: ____________________________                                                                                        
    Domiciliul / Reşedinţa: Str.                                                        Nr.        Bl.        Sc.        Et.         Ap. 
    Cod poştal: |__|__|__|__|__|__|*Localitate:____________________ Judeţ:______________ 
    Telefon: ___________________________     E-mail:___________________________________                                                                             
Calitatea solicitantului:   părinte        reprezentant legal  
2. Date privind copilul 
      Numele: ____________________________________ Prenumele:_______________________                                                                               
      CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Născut în:  
Localitatea: ___________________________   Jud. _____________________________________ 
Domiciliul / Reşedinţa:         acelaşi/aceeaşi cu al/a solicitantului        diferit(ă), şi anume: Str. 
_______________________________  Nr. ______ Bl. ______ Sc. _____ Et. _____Ap._______ 
Cod poştal:  |__|__|__|__|__|__|* Localitate:____________________ Judeţ:_______________  
Cetăţenie: _________________________  Naţionalitate: ________________________________                                   
 3. Date privind înscrierea în cresă  
Tip program: ______________     
4. Date despre fraţii/surorile copilului  

Nr. crt. Numele şi prenumele fratelui/surorii 
copilului care se doreşte a fi înscris 

Relaţia de rudenie cu copilul care se 
doreşte a fi înscris 

C1   frate  soră    geamăn(ă) 

C2   frate  soră    geamăn(ă) 

C3   frate  soră     geamăn(ă) 

C4  frate  soră     geamăn(ă) 

5. Criterii de departajare generale  
 Ambii parinti lucreaza (dovedit prin adeverinţă de serviciu; 
 Fratele/sora aflat(ă) la poziția C  din tabelul de la punctul 4 este înmatriculat(ă) la unitatea școlară la care se 
dorește înscrierea; 

 Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa  (dovedit prin copia după buletin); 
Loc de muncă în apropiere;  
 Părinte unic (se va ataşa un act notarial, care să demonstreze că aveţi în întreţinere copilul); 
Orfan de ambii părinţi. 

6. Declaraţii de consimţământ  
 Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului;  
M-am informat despre programul cresei pe care mă oblig să îl respect; 
Mă angajez să achit taxa pt. hrana copilului în perioada stabilită precum și alte obligații față de grădiniță; 
 Voi anunța atunci când copilul lipsește mai mult de trei zile și motivul absenței iar la întoarcere voi 
prezenta certificat medical care specifică diagnosticul copilului;  
 Sunt de acord cu triajul epidemilogic sau de rutină, copilul meu să fie consultat de cadrele medicale 
abilitate; 
 Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub 
sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

       Data completării:                                                             Semnătura solicitantului:  
 


