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CERERE DE REÎNSCRIERE ÎN GRĂDINIȚA 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

CĂTRE CONDUCEREA GRĂDINIȚEI CU P.P. ,,BAMBI” CLUJ-NAPOCA 

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

posesor al B.I. (C.I.)  seria ………, nr. ….................. cu domiciliul în…………...................……........…..….. 

strada………………………………….………….......…… nr. ……....., cod poștal....................., ap....….....  

telefon ……………………………………., în calitate de părinte/ tutore legal, doresc  REÎNSCRIEREA: 

Numele și prenumele copilului: ......................................................................................................... 

Data nașterii .......................................................  localitatea .............................................................. 

CNP PREȘCOLAR: 
 

           

Naționalitatea..................................................cetățenia....................................religia...........................  

pentru anul  şcolar 2021 – 2022  în grupa (SE VA MENȚIONA NUMELE GRUPEI):                                

mică mijlocie mare 

_________________________ __________________________ ____________________________ 

 

secția cu predare în limba: română   _________           /    maghiară  _________ , la sediul din:  

 PJ - strada Moților nr. 58 Structura 2 – str. Oțetului nr. 3  Structura 1 – str.11 Octombrie nr. 3 

______________________ __________________________ _______________________________ 

 

Numele și prenumele 

părinţilor 

Telefon  e-mail Ocupația și locul de muncă 

    

    

Persoane de contact în caz de urgență, altele decât părinții (bunici, alte rude, bonă, prieteni etc): 

Nume (calitatea).....................................................................................................tel................................................... 

Nume (calitatea).....................................................................................................tel................................................... 

În situația în care nu putem fi contactați noi, părinții sau persoanele de contact nominalizate, în caz de urgență, 

autorizăm personalul grădiniței să aplice măsurile de securitate și sănătate în beneficiul copilului. 

 

*Prin semnarea prezentei îmi exprim acordul prelucrării datelor cu caracter personal cuprinse în cerere, în scopul reînscrierii 

fiului/ficei mele în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022. 

* Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii 

faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

 

Data.......................................             Nume prenume părinte ........................................................ 

                                                                                           Semnătura .................................... 

 

             

Nr. ........... Din.................... 
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(Obligaţii ale părinţilor-EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN AL GRADINIȚEI CU P.P. BAMBI CLUJ-NAPOCA, anul școlar 2020-2021) 

   Art. 193. (1)  Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal  are obligaţia de a prezenta 

documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari din 

colectivitate/ unitatea de învăţământ;  

(2)  Părinţii / tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu grădiniţa în vederea atingerii obiectivelor educaţionale;  
(3)  Părinţii/ tutorii legali au obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarele de la grupă pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. Prezența 

părintelui/tutorelui va fi consemnată în caietul educatoarei, cu nume, dată și semnătură; 

(4)  Părinţii / tutorii / susţinătorii legali au obligaţia de a achita taxa pentru masă, în valoare de 11 lei /meniu/zi* pentru prepararea hranei în bucătăria proprie a 
grădiniței, până la data de 15 a lunii în curs, în fiecare lună, pentru luna respectivă. Aceasta va fi calculată în funcţie de numărul de zile în care copilul a fost prezent 

la grădiniţă. Încasarea taxei de hrană se face prin  OP (ordin de plată)** și  presupune transferul bancar din contul dvs personal (banca dvs) spre contul nostru  din 
trezorerie (nu plata direct la trezorerie). Se vor trece obligatoriu datele de identificare ale beneficiarului (adică grădinița) . 

 Nume: GRĂDINIȚA CU P.P. BAMBI 

 Cod fiscal: 17968479 
 cont/ COD IBAN: RO10TREZ21621E331400XXXX 

În cazul în care nu este achitată taxa de masă până în data de 15 a lunii pentru luna în curs, conducerea grădiniţei, conform Regulamentului de Ordine 

Interioară, poate refuza primirea copilului în unitate. 

 (5) Părinţii au obligaţia de a asigura minimul de rechizite pentru propriul copil necesare activităţiilor educative, stabilite în şedinţa cu părinţii a fiecărei grupe, la 

recomandarea cadrelor didactice; Asigurarea rechizitelor se realizează doar de către comitetul de părinţi, fără a implica educatoarea în achiziţionarea lor au 

strângerea şi gestionarea fondurilor necesare; 
(6)  Au obligaţia de a avea un comportament şi un limbaj civilizat faţă de întreg personalul grădiniţei. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, 

verbală etc, a copiilor şi a personalului unităţii de învăţământ, sau a altor părinți, nu au voie să iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării 

verbale ori  fizice  a  persoanelor  cu care intră  în contact  în grădiniță; 
(7)  Au îndatorirea de a susţine demersul didactic prin participarea cu materialele solicitate în scrisorile pentru părinţi; 

(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de preșcolar; 

(9)  Au obligaţia de a anunţa educatoarele atunci când trimit alte persoane după copil; 
(10)  Părinţii au obligaţia de a respecta programul de activitate zilnică stabilit prin prezentul regulament şi expus la avizier: aducerea copiilor la grădiniţă până la ora 

8.30 cel târziu, însoțindu-l până în sala de grupă unde îl predau educatoarei, şi plecarea copiilor acasă în intervalele stabilite 12.45-13.00 şi 15.30-17.30, pentru a nu 

perturba activitatea instructiv-educativă sau de igienizare a unităţii. Orice situaţii neprevăzute se anunţă telefonic cadrelor didactice; 
(11)  Părinții au obligația de a se asigura că preșcolarul este luat la timp de la grădiniță respectând programul de lucru al  personalului didactic și nedidactic. 

Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în sala de grupă, iar la terminarea activităţilor educative să îl 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană; 
(12)  Părinţii au obligaţia de a sesiza educatoarea sau directorul cu privire la orice aspect observat, şi nu au dreptul de a rezolva singuri eventualele stări conflictuale 

din grădiniţă. Acest drept, este rezervat exclusiv educatoarelor sau conducerii grădiniţei; 

(13) Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor în grădiniță se poate face prin servirea copiilor cu produse ambalate, în termen  de valabilitate, și care au vizibilă pe 

ambalaj data expirării (indiferent de tipul acestora) sau cu produse de laborator doar în situația în care laboratorul livrează personal produsul bucătăriei unității la 

ora comunicată de către cadrul didactic. 

   Art. 194. Părinții acordă grădiniței dreptul de a folosi, exclusiv în scop educativ, imagini foto sau video obținute în timpul programului de activitate al grădiniței. 
   Art. 195. Este interzis ca după preluarea copilului de la educatoare părintele să stea împreună copilul în curtea grădiniței, acest spațiu fiind destinat jocului în aer 

liber al copiilor sub supravegherea educatoarelor. 

   Art. 196. (1) Părinţii / tutorii legali au obligaţia de a comunica cadrelor didactice / asistentei orice probleme de sănătate ale copiilor la înscrierea în grădiniţă sau 
în momentul în care acestea apar; 

(2) Au obligaţia de a se prezenta dimineaţa cu copiii la triajul zilnic; 

(3) Au obligația de a prezenta aviz de intrare în colectivitate pentru copil, obținut de la medic, după 3 zile de absență, din motive de sănătate. În cazul în care copilul 
prezintă semne de boală infecțioasă, dimineața la triaj, copilul nu poate fi primit în colectivitate;  

(4) Dacă la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei, asistenta medicală constată apariţia unor simptome de boală la un copil, părinţii vor fi imediat anunţaţi 

telefonic pentru a prelua copilul (în acest timp copilul va fi izolat în cabinetul medical până la sosirea acestora); 
(5) Au obligaţia să contacteze asistenta medicală pentru administrarea medicamentelor. Nu este permis în grădiniţă accesul copiilor aflaţi sub tratament fără 

scrisoare de la medicul de familie şi schema de tratament, care are acordul asistentei medicale. 

   Art. 197. Părinţii/ tutorii/ susţinătorii legali au obligaţia de a anunţa grădiniţa în cazul retragerii/ tranferului copilului din grădiniţă prin completarea unei cereri de 
transfer ce se aprobă de către conducerea unităţii. 

   Art. 198. Părinţii au obligaţia de a încheia şi respecta prevederile contractului educaţional cu grădiniţa. 

   Art. 199.  Părinţilor le este interzis fără acordul unităţii: 
(1) Intrarea în sălile de masă; 

(2) Accesul în sălile de grupă; 

(3) Accesul în grupurile sanitare; 
(4) Accesul în curtea grădiniţei în perioada activităţilor educative; 

(5) Staţionarea în curtea grădiniţei şi utilizarea locului de joacă ce este destinat activităţilor grupelor, pentru a nu perturba activităţile instructiv-educative; 

(6) Introducerea alimentelor din afara grădiniţei fără acordul unităţii şi fără certificat de calitate; 
(7) Fumatul în incinta instituţiei de învăţământ chiar și în incinta locului de joacă pentru copii conform Legii 15/2016; 

(8) Fotografierea, înregistrarea audio sau video în incinta unității fără acordul conducerii unității sau cadrelor didactice, după caz, cu excepția serbărilor și altor 
evenimente deschise. 

 

Alte mențiuni......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
Anexez cererii următoarele (doar dacă au intervenit modificări față de anul anterior): 

➢ Copie dupa certificatul de naștere al copilului 

➢ Copie dupa actele de identitate ale părinților 

➢ Adeverință de venit de la ambii părinți (din care să rezulte și adresa locului de muncă) 


