
                                                                                                                            

 

     Nr. ........ din  ................ 

DOAMNA  DIRECTOR 

 

      Subsemnatul/a……………………………………………, domiciliat/a  în Bucureşti, strada 

……………………………................,nr…………bloc…………....scara…….........etaj…….apartament…

……sector........telefon................……………................., posesor al C.I. 

seria..……….nr………………….eliberat de ………………..la data de……………, luând la cunostintă  

oferta   gradinitei şi regulile care trebuiesc  respectate, cu care sunt de acord, vă rog, să-mi aprobati 

înscrierea fiului/fiicei meu/mele...................................................……………………............, de etnie/ 

nationalitate …………………….., la grupă de antepreșcolari, în anul şcolar 2022 – 2023,  la 

GRĂDINIŢA  NR. 70. 

Datele personale ale copilului:                     

 Numele şi prenumele:…………………………………….                          

 Data naşterii: Zi………Luna…………….An…………… 

 Locul naşterii:……………………………………………. 

C.N.P……………………………………………………. 

Detine certificat cu grad de handicap : DA / NU 

 

 TATA:                                                                                              Plecat  in strainatate : 

Nume şi prenume:……………………………………….           munca                    domiciliu  

 Profesia:…………………………………………………. 

 Locul de muncă:…………………………………………         email : ......................................... 

 Telefon serviciu/mobil………………………                 plecat/domiciliu  in strainatate: DA/NU 

 

 MAMA:                                                                                           Plecat  in strainatate : 

 Nume şi prenume:……………………………………….           munca                  domiciliu   

 Profesia:…………………………………………………. 

 Locul de muncă:…………………………………………          email: ......................................... 

 Telefon serviciu/mobil………………………                 plecat/domiciliu  in strainatate: DA/NU

 Mă angajez să respect următoarele obligaţii: 

- achitarea alocaţiei de hrană pentru copil anticipat la inceputul fiecărei luni, pentru luna următoare; 

- respectarea programului zilnic si a orei de sosire in gradinita; 

- copii aflati sub tratament medical vor fi retinuti in familie; 

- prezentarea actelor doveditoare, ori de câte ori intervin modificări privind domiciliul sau locul de     

muncă al ambilor părinţi; 

- anunţarea (în scris) directorului  în cazul absentării copilului pe o perioadă mai mare de 15 zile şi 

motivul; 

- anuntarea conducerii gradinitei cu privire la plecarea parintelui/parintilor in alta tara, in vederea 

monitorizarii modului de crestere si ingrijire a copilului. 

 Anexez prezentei cereri urmatoarele documente: 

• Copie xerox al certificatului de naştere al copilului; 

• Copie xerox  C.I. (carte de identitate) părinți/tutori/reprezentanți  legali; 

• Copie xerox certificat de  căsătorie  părinți; 

• Acte doveditoare privind locul de muncă al părinților (adeverințe  loc de muncă); 

• Copie xerox  Hotărâre judecătorească privind încredințarea / domiciliul copilului (în caz de divorț) / 

sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției ; 

• Certificat cu grad de handicap (dacă este cazul); 

• Adeverinţă de apartenenţă la etnie (dacă este cazul); 

• Fișa medicală a copilului / / dovada de vaccinare întocmită  conform prevederilor elaborate de Ministerul 

Sănătății (completată cu istoricul medical); 

 

         Data,                                                      Semnătura mama,                                           Semnătura tata,   

                                                                                 


