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Nr. Înreg. ________ /_________ 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la grădiniţă în anul şcolar ______/______ 

începând din luna _______________ , program lung/scurt ______________ 

 

Subsemnatul/a ____________________________________ prin prezenta vă rugăm să 

aprobaţi înscrierea la Grădiniţa Romano-Catolică cu Program Prelungit Szent Imre din 

Cluj-Napoca, a fiului meu / fiicei mele ___________________________________________,  

născut/ă în anul _________________ , luna _______________,  ziua _________,  localitatea 

___________________________ , CNP._____________________________________ .  

 

Tata:  

• Numele şi Prenumele  __________________________________________________________ 

• Locul de muncă /Funcția: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Număr telefon personal / serviciu / _______________________________________________ 

• Adresă de mail:_______________________________________________________________ 

•Cetățenie: ________________________ , Naționalitate ____________________ ; 

 

Mama:  

• Numele şi Prenumele  __________________________________________________________ 

• Locul de muncă /Funcția: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Număr telefon personal / serviciu / _______________________________________________ 

• Adresă de mail:_______________________________________________________________ 

•Cetățenie: ________________________ , Naționalitate ____________________ ; 
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Domiciliul  

Strada____________________________ , Nr. __________ , Bl.______, Sc. ______ , Et. _____, 

Ap. ______ ,  Localitatea _____________________________ . 

 

 Dacă domiciliul este altul decât în cartea de identitate deoarece: (bifaţi)  

– stăm în chirie/ 

– nu ne-am schimbat adresa din CI / 

– altele 

 

Anexez prezentei cereri următoarele acte (obligatoriu):  

Copie certificat de naştere copil;  

Copie acte de identitate părinţi;  

Adeverinţă de la locul de muncă – mamă, tată; 

Copie după hotărârea de divorţ sau de încredinţare a minorului (dacă este cazul)  

IMPORTANT 

* La înscrierea antepreșcolarului se achită un avans, care se scade din prima 

plată a contribuției. În cazul retragerii dosarului de înscriere această sumă nu se 

returnează. 

 

 

Tata: ___________________________________ Semnătura: _________________ 
        ( Numele şi prenumele în clar a solicitanților) 

 

Mama: __________________________________ Semnătura: ________________ 
         ( Numele şi prenumele în clar a solicitanților) 

 

 

Data: 
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