
 
                                 ANUNȚ!!! 

DRAGI PĂRINȚI,  DIN DATA DE  31.O5.2021,        
ÎNCEPE ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ, 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022. 

 

     ACTE NECESARE: 
 Cerere tip de la direcțiune (de pe site-ul grădiniței, www.dumbravaminunata-medias.ro  sau  

de la unitate); 
 Copie după certificatul de naștere a copilului; 
 Copie după cărțile de identitate ale părinților sau a părintelui la care a  fost stabilită locuința, 

după caz; 
 Sentință judecătorească/acord de mediere/declarații părinți (în cazul părinților divorțați sau 

separați în fapt); 
 Adeverință de încadrare/funcționare de la locul de muncă a părinților; 
 Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie 

(se poate depune și la momentul începerii anului școlar); 
 Avizul ISJ Sibiu pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, 

în anul școlar 2021-2022, din motive medicale. 









        

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” 
Mediaş, jud. Sibiu 
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130 
Tel/fax: 0269 836737 
E-mail: dumbravamin@yahoo.com 
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro 
CF: 8031320 
Nr........................ din ............................ 
_____________________________________________________________________  

         
 
 

Doamna director, 
 

Subsemnatul/a________________________________ domiciliat/ă în Mediaș, 
strada:________________________________nr._______ bl.____ sc._____ et.____ 
ap._____cod poștal_____________ Telefon fix __________________și/sau telefon 
mobil mama ______________________ telefon mobil tata__________________vă 
rog să-mi înscrieți copilul:____________________________________________ 
născut în data de:____________________, CNP__________________________la 
Grădinița cu P.P. ”Dumbrava Minunată”Mediaș, pentru anul școlar 2021-2022, limba 
română PROGRAM PRELUNGIT/PROGRAM NORMAL. 
Frați _______________________surori__________________________________. 

Menționăm că ne vom achita de toate obligațiile ce ne revin în calitate de 
părinți și vom respecta regimul zilnic al grădiniței, ROF-ul și contractual educațional. 
Suntem de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri. 
 
Numele și prenumele mamei: ________________________________________ 
Studii: _____________________________________________________________ 
Locul de muncă:______________________________________________________ 
Profesia: ___________________________________________________________ 
Ocupația: ___________________________________________________________ 
Etnia: ______________________________________________________________ 
Religia: ____________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
         
Numele și prenumele tatălui: __________________________________________ 
Studii: _____________________________________________________________ 
Locul de muncă:______________________________________________________ 
Profesia: ___________________________________________________________ 
Ocupația: ___________________________________________________________ 
Etnia: ______________________________________________________________ 
Religia: ____________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
         
        Data:                                                                                          Semnătura, 



        

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” 
Mediaş, jud. Sibiu 
Str.Sticlei, nr.14, cod poştal 551130 
Tel/fax: 0269 836737 
E-mail: dumbravamin@yahoo.com 
Site: www.dumbravaminunata-medias.ro 
CF: 8031320 
Nr........................ din ............................ 
_____________________________________________________________________  

         
 
 

Doamna director, 
 

Subsemnatul/a________________________________ domiciliat/ă în Mediaș, 
strada:________________________________nr._______ bl.____ sc._____ et.____ 
ap._____cod poștal_____________ Telefon fix __________________și/sau telefon 
mobil mama ______________________ telefon mobil tata__________________vă 
rog să-mi reînscrieți copilul:____________________________________________ 
născut în data de:____________________, CNP__________________________la 
Grădinița cu P.P. ”Dumbrava Minunată”Mediaș, pentru anul școlar 2021-2022, limba 
germană PROGRAM PRELUNGIT. 
Frați _______________________surori__________________________________. 

Menționăm că ne vom achita de toate obligațiile ce ne revin în calitate de 
părinți și vom respecta regimul zilnic al grădiniței, ROF-ul și contractual educațional. 
Suntem de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri. 
 
Numele și prenumele mamei: ________________________________________ 
Studii: _____________________________________________________________ 
Locul de muncă:______________________________________________________ 
Profesia: ___________________________________________________________ 
Ocupația: ___________________________________________________________ 
Etnia: ______________________________________________________________ 
Religia: ____________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
         
Numele și prenumele tatălui: __________________________________________ 
Studii: _____________________________________________________________ 
Locul de muncă:______________________________________________________ 
Profesia: ___________________________________________________________ 
Ocupația: ___________________________________________________________ 
Etnia: ______________________________________________________________ 
Religia: ____________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
         
        Data:                                                                                          Semnătura, 



Anexa 4 

DECLARAȚIE-ACORD 

Subsemnata/ul,______________________________________________________ 

_____________________________, cu domiciliu/reşedinţa în localitatea 

_________________________________, județul/sectorul_________________ 

str.___________________________________________________________, 

nr.______,bl.__________, sc._______, ap._______, mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al 

minorului/minorei___________________________________________________, născut/ă la 

data de ___________________, 

declar că 

□ avem / □ nu avem custodie comună asupra copilului. 

□ Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document 

__________________________________________________________________. 

□Declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la 

__________________________________________________________________.(unitatea de 

învățământ) 

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din 

Codul Penal.De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei 

mele săfie prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu respectarea 

prevederilorLegiinr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

Declarant: 

Numele şi prenumele 

Semnătura: _______________ 

Numele şi prenumele 

Semnătura: _______________ 

Data: ______________ 


