
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUŢA CU POVEŞTI 

Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ , CF 17104286 

Tel: (+4 ) 0251 552860, 0351 441820,Fax:(+4) 0251 552860;  e-mail: relatiicasutacraiova@gmail.com 
 

Nr. _______/ __________________ 

CERERE INSCRIERE GRADINITA 

AN SCOLAR 2021/2022 

DATE DESPRE SOLICITANT 

• Adresa de e-mail:  

• Nume  și prenume TATA:  

• Cod Numeric Personal TATA (CNP):  

• Număr telefon TATA:  

• Nume si prenume MAMA:  

• Cod Numeric Personal MAMA (CNP):  

• Număr telefon MAMA:  

• Adresa de domiciliu (se completează adresa din documentul de identitate):  

 

• Adresa de reședință (locuinta secundara, unde locuiți): Este aceeasi ca si adresa de domiciliu – 

DA/NU, ALTA:  

• Calitatea solicitantului:  

• Starea civilă a solicitantului:  

• Locul de muncă și funcția TATA:  

• Locul de muncă și funcția MAMA:  

• DATE PRIVIND COPILUL 

• Nume și prenume copil:  

• Cod Numeric Personal copil (CNP):  

• Data nașterii:  

• Adresa copilului: Aceeași adresă cu a solicitantului: DA/NU, ALTA  

• Cetățenia copilului:  

• Religia copilului:  

DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA 

• Denumirea unității de învățământ pentru care se optează: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUGIT 

CĂSUȚA CU POVEȘTI CRAIOVA 

• Doresc înscrierea la grupa:  

• Limba de predare:  

• În anii școlari trecuți a frecventat creșa/grădinița. La ALTELE precizati creșa sau grădinița 

frecventată anterior , chiar daca este la privat sau la stat:  

 

• Criterii de departajare generale (se mentioneaza criteriile la care vă încadrați):  

 

 

• DATE DESPRE FRATI/SURORI: precizati numele și prenumele fratelui/surorii copilului care se dorește 

a fi înscris si denumirea unității școlare unde fratele/sora este înscris:  
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• Criterii de departajare specifice Grădiniței Căsuța cu Povești Craiova (se precizeaza criteriile la care 

vă încadrați):  

 

 

DECLARAȚII DE CONSIMȚĂMÂNT 

• În cazul în care unitatea de învăţământ  decide folosirea unei plattforme educationale pentru 

sprijinul on-line al invățării în schimbul achitării unei taxe (conform politicii platformei respective): 

DA / NU 

• Voi respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al Grădiniței precum și hotărârile 

Consiliului de Administrație: DA 

• Prin completarea prezentului formular, imi exprim consimţământul pentru colectarea, stocarea şi 

prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea  inmatriculării copilului meu in  cadrul unității 

școlare pentru anul școlar 2020/2021. Am luat cunoștință cu drepturile care ne sunt conferite de 

Regulamentul (UE) 2016/679 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). Directiva (UE) 2016/680 referitoare la 

protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a 

legii.  Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: DA 

• Sunt de acord să primesc informații privind situația și progresul școlar, precum și alte informații utile 

la adresa de email comunicată în prezenta cerere: DA / NU  

• 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: DA 

• Va mulțumim că ne-ati ales ca partener pentru educația copilului dumneavoastră. Dacă aveți 

recomandări, le vom prelua, analiza și apllica pe cat posibil.  

 

 

Data:  

Nume si prenume parinte: 

 

Semnatura: _____________________ 

 

 

Doamnei Director al Gradinitei cu Program Prelungit CASUTA CU POVESTI CRAIOVA
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