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 Programul ”GRĂDINIȚA DE VARĂ” – Sectorul 3, BUCUREȘTI 
Iulie – August 2022 

Nr. înreg. ………. / …………… 

 

DOAMNEI DIRECTOR  

A GRĂDINIȚEI ........................................,  

 

1) Subsemnatul/a, .........................................................................., legitimat/ă cu CI 

seria ......., număr ......................, eliberat de ..............................................., la data 

....................., domiciliat/ă în .........................., sector ......., str. ....................................., nr. 

........, bloc ............, sc. ........, ap. .........., tel ................................., și 

2) Subsemnatul/a, .........................................................................., legitimat/ă cu CI 

seria ......., număr ......................, eliberat de ..............................................., la data 

....................., domiciliat/ă în .........................., sector ......., str. ....................................., nr. 

........, bloc ............, sc. ........, ap. .........., tel ................................., 

 

Părinții/ reprezentanul legal ai/al copilului ................................................................, 

născut la data de ...................................., înscris la grupa  MICĂ /  MIJLOCIE /  MARE, 

în anul școlar 2021-2022, la Grădinița ................................................,  în calitate de 

beneficiari secundari ai actului educațional, vă solicităm să aprobați participarea copilului 

nostru la Programul ”Grădinița de vară” organizat în cadrul unității de învățământ 

.............................................................. (denumirea unității la care se dorește înscrierea), 

respectiv în perioada ............................................................................................................ .  

   

 Menționez/ Menționăm că solicit/solicităm înscrierea copilului meu/nostru la 

Programul ”Grădinița de vară” în perioada menționată în prezenta cerere, întrucât: 

o Copilul provine dintr-o familie în care ambii părinți au locuri de muncă stabile și 

este necesară prezența zilnică (fizic și/ sau online) a acestora la serviciu; 

o Copilul provine dintr-o familie monoparentală, al cărui părinte are loc de muncă 

stabil și este necesară prezența zilnică (fizic/ online) a acestuia la serviciu. 

 

De asemenea, declar/ declarăm următoarele:  

□ Avem / □ Nu avem custodie comună asupra copilului.  

□ Am custodia exclusivă a copilului, dovedită prin următorul document: 

 ______________________________________________________________________.  

□ Având custodie comună, ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la 

Programul ”Grădinița de vară”, organizat de Sectorul 3 al Municipiului București, în 

cadrul unității de învățământ ……………………………………………….………, în 

perioada …………………………………….  
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Declar/ declarăm că, în calitatea pe care o am/avem, mă angajez/ne angajăm să 

respectăm, pe toată perioada participării copilului la Programul ”Grădinița de vară”, toate 

reglementările interne ale unității de învățământ, precum și hotărârile Consiliului de 

administrație al acesteia. 

 

 Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 

326 din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare.  

 De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele 

să fie prelucrate în vederea înscrierii în Programul ”Grădinița de vară” organizat la 

nivelul Sectorului 3, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 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).  

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

 Copie – certificat de naștere al copilului 

 Copie CI – părinți 

 Adeverințe de salariat – ambii părinți/ reprezentant legal 

 Adeverință de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în anul școlar curent 

 Copie – hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 

 Procură notarială de reprezentare a minorului (în cazul reprezentantului legal) 

 Copie – Fișa medicală a copilului 

 

 

 

  

Data:            Semnătura:  1. 

         2. 

 
  


