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Cerere Reinscriere 2021/2022  

NR.                  DIN  

 

CERERE  DE  REÎNSCRIERE - An scolar 2021 - 2022 

 

Doamna Director, 

 

DATE DESPRE SOLICITANT: 

• Nume  și prenume TATA:  

• Cod Numeric Personal TATA (CNP):  

• Nume  și prenume MAMA:  

• Cod Numeric Personal MAMA (CNP):  

• Număr telefon TATA:  

• Număr telefon MAMA:  

• Adresa de e-mail părinti:  

• Adresa de domiciliu (cea din documentul de identitate):  

• Adresa de reședință (locuinta secundara, unde locuiți):  

• 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: Locul nașterii (localitate și județ):  

• Grupa frecventată de copil în anul școlar curent, 2020/2021:  

• Doresc reînscrierea la grupa:  
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Cerere Reinscriere 2021/2022  

DECLARAȚII DE CONSIMȚĂMÂNT 

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

Consiliului de Administrație: _______________ 

• 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: ___________ 

• 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:  ______________ 

 

 

Data ___________    Semnătura________________ 

 

Doamnei Director al Grădiniţei cu P.P. CĂSUŢA CU POVEŞTI, Craiova 


