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CERERE-TIP DE REÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  2021-2022 

 

 
Câmpurile marcate cu * sunt opționale. 

 

1. Date privind solicitantul 
Nr. înreg. din SIIIR unitate    2061100032 

Numele:                                                           Prenumele: 

Domiciliul / Reşedinţa: Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. 

Cod poştal: Localitate:                                                       Judeţ/Sector: 
       Telefon:                                                                        E-mail                                                                                                         * 
        
       Calitatea solicitantului:   părinte reprezentant legal                                   Stare civilă : 
       Ocupație și loc de munca tata………………………………………………./..……………….……………………………………………………………….. 
       Ocupație și loc de munca mama ……………………………………………/………..………………………………………………………………………… 
 
 

2. Date privind copilul 

 
Numele: Inițiala tatălui: 

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/Sector: 

                                     Cetăţenie: Naţionalitate: 
 
 

3. Date privind reînscrierea în grădiniță - instrucțiuni pe verso 

Opţiunile exprimate, în ordinea descrescătoare a preferinţelor: 
Nr. 

opţiune 
Denumirea/Codul SIIIR al unităţii de 
învăţământ pentru care se optează 

Tip grupă* Limba de predare 
(maternă) 

Tip program* 

1.                                CND - 2061100032       Mijl  / Mare           germană  Normal/Prelungit      

                                                                                                             *Tăiati peste opțiunile necorespunzătoare 
 

4. Declaraţii de consimţământ 

 Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului. 
*Sunt de acord să primesc informaţii privind situaţia şi progresul şcolar la adresa de email comunicată în prezenta cerere 
 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: 

* * 
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Instrucţiuni de completare a cererii-tip de reînscriere în învățământul preșcolar – 2021-2022 

 
Punctul 1 - Date privind solicitantul 

- Se completează cu datele personale din actul de identitate al solicitantului; 
- Pot fi solicitanţi: părinții (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită înscrierea. 

 
Punctul 2 - Date privind copilul 

- Se completează cu datele personale din certificatul de naştere al copilului; 
- Naționalitatea este câmp ce va fi completat în baza declaraţiei solicitantului; 

 
Punctul 3 - Date privind reînscrierea în grădiniță 

- Tabelul se completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, cu maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la 
care există locuri disponibile. Tabelul va fi completat obligatoriu cu cel puţin o opţiune. 

o Pentru fiecare dintre opţiunile exprimate se vor completa datele privind tipul grupei, limba de predare (maternă) şi 
alternativa educaţională solicitată și tipul de program, aşa cum acestea apar în lista locurilor disponibile pentru 
unitatea de învăţământ dorită; 

o Tipul grupei în care se dorește înscriere copilului poate fi: mică, mijlocie, mare. 

o Tipul de program poate fi: Normal sau Prelungit ; 
 

Punctul 4 – Declarații de consimțământ 
- Prima declarație și a treia declarație sunt obligatorii deoarece, fără acestea, cererea nu poate fi validată și prelucrată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atenţie! Toate informaţiile declarate în cerere, precum şi documentele anexate cererii vor fi verificate de comisia de înscriere-

reinscriere a unităţii de învăţământ. Prezenta cerere va fi introdusă în aplicaţia informatică . 


