
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „UNIVERSUL COPIILOR” 

CLUJ-NAPOCA 

gradinitauniversulcopiilor@yahoo.com 

STR. MOLDOVEANU, NR.5-7 

TEL. 0264458480 

NR.________ din_____________________ 

 
            

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

 

Subsemnatul(a), ________________________________, solicit înscrierea la Grădiniţa cu Program 

Prelungit  “Universul copiilor”, Cluj-Napoca, str. Moldoveanu, nr.5-7, a fiului/fiicei meu/mele, în anul 

şcolar 2016 -2017, în  grupa ____________________, cu predare în limba română. 

 

Date solicitant: 

 

Numele: __________________ Prenumele __________________________________ 

Calitatea solicitantului: părinte sau reprezentant legal _______________________________ 

Domiciliul: Str.__________________________ nr. __ Bl. __ Sc. __ Et.__ Ap.__, cod poştal _________ 

Localitate _____________ Judeţ ________  Telefon  _____________ E-mail _____________________ 

 

1. Date privind copilul 

Numele:__________________ Iniţiala tatălui ___  Prenumele ______________________________ 

Data naşterii: ___________ Locul naşterii: _____________   CNP 

Cetăţenia: _________________  Naţionalitatea: __________________ Religia: __________________ 

Domiciliul: Str.__________________________ nr. __ Bl. __ Sc. __ Et.__ Ap.__, cod poştal _________ 

Localitate _____________ Judeţ _________ 

Alergii cunoscute_______________________________________________________________________ 

Antecedente medicale (boli cronice)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Date despre părinţi: 

TATA:  

Nume şi prenume_________________________________________________________________ 

Vârsta__________ Ocupaţia _______________________________________________________ 

Nivelul studiilor: studii  superioare          studii medii                    studii generale (8 clase) 

Locul de muncă__________________________________________tel.______________________ 

MAMA 

Nume şi prenume_________________________________________________________________ 

Vârsta__________ Ocupaţia _______________________________________________________ 

Nivelul studiilor: studii  superioare          studii medii                    studii generale (8 clase) 

Locul de muncă__________________________________________tel.______________________ 

Telefon acasă________________________tel. bunici ____________________________________ 

     Adrese e-mail_____________________________________________________________________  

             



3. Date privind înscrierea în grădiniţă  

Nr. Opț iune Denumirea unităţii de învăţământ Grupa 

1.    

2.    

3.    

 

4. 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  

 

5. Criterii de departajare generale 

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; 

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

- existenţa unui frate/surori care este înmatriculat în grădiniţa noastră; 

- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. 

 

6. Declaraţii de consimţământ 

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. 

 

Program grădiniţă:   

o PRELUNGIT  / interval orar  6,00 – 17,30 
 

Acte necesare înscrierii: 

 

 Copia certificatului de naştere al copilului 

 Copia cărţilor de identitate ale părinţilor 

 Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor (privind angajarea) 

 Dosar plic 

 

Notă: Dosarul cu actele de înscriere a copilului nu se poate depune în două sau mai multe unităţi de 

învăţământ; pe fişa de înscriere se vor nota toate opţiunile părinţilor privind grădiniţele dorite. 

 

 

Data completării            Semnătura părintelui – mama 

                                                                                                                     – tata 

______________ 

 


