
   FIŞĂ DE ÎNSCRIERE   

1. DATE DESPRE COPIL 

Nume şi prenume…………………………………………………......................................  

Cum este numit acasă?…............. ...Etnie     român      rrom      alta................................. 

Naționalitate.................... 

Data şi locul naşterii……………………………………CNP.............................................. 

Mai are fraţi şi/sau surori?................................. ..... Al câtelea copil este?......................... 

Are antecedente medicale?.................................................................................................  

Este încadrat cu grad de deficiență (psihică/locomotorie)?............................................ .  

2. DATE DESPRE PĂRINŢI / TUTORE LEGAL 

         MAMA  

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

Studii………………………....................... Locul de muncă .............................................. 

Profesia………………………............ 

Act de identitate CI/BI serie şi număr……………………CNP........................................... 

Domiciliul : cart………………………………...str. .……………………….……………...  

Nr. …..  Bl. …… sc. ….. ap. …. , punct de reper………………………………………… 

Număr de telefon (mobil / fix)………………………e-mail.............................................  

          TATA 

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

Studii………………………....................... Locul de muncă .............................................. 

Profesia………………………............ 

Act de identitate CI/BI serie şi număr……………………CNP........................................... 

Domiciliul : cart………………………………...str. .……………………….……………...  

Nr. …..  Bl. …… sc. ….. ap. …. , punct de reper………………………………………… 

Număr de telefon (mobil / fix)………………………e-mail.............................................  

3. MENȚIUNI DESPRE SITUAȚIA FAMILIALĂ A COPILULUI 

 părinți divorțați.....................................................................................................  

 părinți plecați în străinătate....................................... ......țara................................  

 părinți decedați....................................................................................................... 

 alte situații.............................................................................................................  

 persoanele în grija cărora este lăsat copilul.............................................................. 

4. DATE SUPLIMENTARE: 

• Copilul va fi adus /preluat la/ de la grădiniță de următoarele persoane:  

………………………………………………………………………………………………… 

• Tutela copilului este:  

  biparentală      monoparentală conform hotărârii judecătorești nr….............din.......... 

• Sunteţi de acord cu programul creştin al acestei grădiniţe?.... ................................. 

• Optați pentru:      programul normal de la 800 la 1300 (cost 300 de lei/semestru pentru 

copiii cu vârsta între 2 și 3 ani și 200 de lei/semestru pentru copiii cu vârsta peste 3 ani) 

                          programul prelungit de la 800 la 1800 (cost 600 de lei/semestru pentru 

copiii cu vârsta între 2 și 3 ani și 400 de lei/semestru pentru copiii cu vârsta peste 3 ani) 

                                masa de prânz (6 lei pe zi) 

                                transport (150 de lei pe lună) 

              Data,                                                                                             Semnătura,  

             …………….                                                                               ………………….                                                                     

 

 



 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
An școlar 2020-2021 

 

 

 

 

                      Subsemnatul(a) ………………………………………………………………...    

domiciliat(ă) în: cart………….…………str……………….........., nr…. bl..… , sc.....ap.…. 

posesor al CI/BI  seria……..nr…………………………………., vă rog să aprobaţi înscrierea 

copilului meu……………………………………………..născut la data de …………………, 

în grupa antepreșcolari /mică / mijlocie / mare,  în anul şcolar 2020-2021, la Școala 

Gimnazială Particulară „Ethos”.  

  Menționez că: 

 copilul a mai fost înscris la  grădinița……………………………………………….. 

 nu a fost înscris la o altă grădiniță. 

 

                                        Cererea se depune personal de către solicitant.  

 

                               Data,                                                                           Semnătura, 

          …………….                                                               ……………….. 

 

 Depunerea acestei cereri  nu reprezintă înscrierea efectivă a copilului în grădiniță. Aceasta 

se va confirma sau infirma după validarea înscrierilor în SIIIR. 

  
 


