
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT MĂMĂRUȚA  
CLUJ-NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 124, TEL. /FAX: 0264430951 
e-mail: gradinita42_cj@yahoo.com 

Nr. Înregistrare ______/ ___________________            

CERERE DE ÎNSCRIERE 
ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 
Subsemnatul(a) ________________________________ solicit înscrierea la Grădiniţa cu Program 

Prelungit  MĂMĂRUȚA , a fiului/fiicei mele, în anul şcolar 2022 -2023, în grupa __________________, de la:    
PJ ( B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124)  

Structura 1 (str. Traian Vuia nr. 87) 

Structura 2 (str. Platanilor FN) 

1. Date solicitant 

Numele:__________________ Prenumele __________________________________ 

Domiciliul: Str.__________________________ nr. __Bl.__Sc.__Et.__ Ap.__, cod postal__________ 

Localitate_____________Judeţ_________ Telefon ____________E-mail _______________________ 

2. Date privind copilul 

Numele:__________________Iniţiala tata ___ Prenumele __________________________________ 

Data naşterii: ___________ Locul naşterii: _____________  CNP 

Cetăţenia: _________________  Naţionalitatea: ___________________Religia: ___________________ 

Domiciliul: Str.__________________________ nr. __Bl.__Sc.__Et.__ Ap.__, cod postal__________ 

Localitate______________________________Judeţ ________________ 

Alergii cunoscute ________________________________________________________________________ 
Antecedente medicale (boli cronice)_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Date despre părinți: 
TATA:  
Nume si prenume_________________________________________________________________ 
Varsta__________ Ocupatia ________________________________________________________ 
Nivelul studiilor:    studii  superioare              studii medii                studii generale (8 clase) 
Locul de munca__________________________________________tel______________________ 
MAMA 
Nume si prenume_________________________________________________________________ 
Varsta__________ Ocupatia ________________________________________________________ 
Nivelul studiilor:     studii  superioare               studii medii                 studii generale (8 clase) 
Locul de munca__________________________________________tel________________________ 
Telefon acasa________________________tel bunici _____________________________________ 

     Adrese e-mail______________________________________________________________________ 
 

             

mailto:gradinita42_cj@yahoo.com


4. Date privind înscrierea în grădiniţă 

Nr. optiune Denumirea unitaţii de învatământ Grupa  Limba predare Alternativa 

educațională 

Tip 

program 

1.       

 
 

5. Date  despre fraţii/surorile copilului 
Nr. crt Numele şi prenumele 

fratelui/surorii copilului 
Relaţia de rudenie Denumirea unităţii de 

învăţământ unde este înscris 

1.   frate                 soră                     geamăn  

2.   frate                  soră                     geamăn  

3.   frate                  soră                     geamăn  

4.   frate                  soră                     geamăn  

 

6. Criterii de departajare generale 

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

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

familial (situaţie dovedită pe bază de documente). 

         Copilul este orfan de un părinte (situaţie dovedită pe bază de documente). 

         Există un frate sau o soră din tabelul 5 înmatriculat la unitatea în care se doreşte înscrierea 

 

7. Declaraţii de consimtământ 

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului 
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspunde şi sub 
sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

 
Acte necesare înscrierii: 

 Copie dupa certificatul de naștere al copilului 
 Copie dupa cărțile de identitate ale părinților 
 Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor (privind angajarea) 
 Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de la ambii părinți 
 Acte doveditoare, în cazul încadrării într-unul din criteriile generale de departajare 
 Acte privind tutela minorului, în cazurile speciale (familii monoparentale,...) 
 Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate + fișă vaccinări 
 Declarație acord pentru înscriere la grădiniță semnată de către ambii părinți 
 Hotarari judecatoresti (daca este cazul) 
 Dosar plic 

 
Data completării       Semnătura MAMA____________________ 

_____________                                                                            Semnătura TATA   ____________________ 

 



 


