
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT LIZUCA   

Str. Cojocnei, nr. 93-99, Cluj-Napoca 

Tel/Fax:0264424727; 0264/424710; 0364889118       

Email: grad.29_cj@yahoo.com 

Web: https://gradinita-lizuca-cluj.ro/ 
 

Nr. Înregistrare ______/ ___________________            

CERERE DE ÎNSCRIERE 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
Subsemnatul(a) ________________________________ solicit înscrierea la Grădiniţa cu Program 

Prelungit  Lizuca , a fiului/fiicei mele, în anul şcolar 2021 -2022, în grupa __________________, de la:    
PJ ( Strada Cojocnei nr.93-99)  

Structura 1 (str. Grădinarilor, nr.6) 

Structura 2 (str. Blajului, nr.66) 

1. Date solicitant 

Numele:__________________ Prenumele __________________________________ 

Domiciliul: Str.__________________________ nr. __Bl.__Sc.__Et.__ Ap.__, cod postal__________ 

Localitate_____________Judeţ_________ Telefon ____________E-mail _______________________ 

Calitatea solicitantului:            părinte                                reprezentant legal 

2. Date privind copilul 

Numele:__________________Iniţiala tata ___ Prenumele __________________________________ 

Data naşterii: ___________ Locul naşterii: _____________  CNP 

Cetăţenia: _________________  Naţionalitatea: ___________________ 

Domiciliul: /Reședința:       același/aceeași cu al/a solicitantului         diferit(ă), și anume: 

Str.__________________________ nr. __Bl.__Sc.__Et.__ Ap.__, Cod postal__________ 

Localitate______________________________Judeţ ________________ 

 

3. Date privind înscrierea în grădiniţă 

Nr. optiune Denumirea unitaţii de învatământ Grupa  Limba predare Alternativa 

educațională 

Tip 

program 

1.       

2.       

3.       

 
 
 
 
 
 

https://gradinita-lizuca-cluj.ro/


 
 
 
4. Date  despre fraţii/surorile copilului 

 

5. Criterii de departajare generale 

       Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap; 

        Copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament 

familial (situaţie dovedită pe bază de documente). 

         Copilul este orfan de un părinte (situaţie dovedită pe bază de documente). 

         Există un frate sau o soră din tabelul 4 înmatriculat la unitatea în care se doreşte înscrierea 

 

6. Declaraţii de consimtământ 

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului 
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspunde şi sub 
sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

 
 
Data completării       Semnătura părintelui 
_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instrucțiuni de completare a cererii-tip de înscriere în grădiniță-2021 

 
Punctul 1- Date privind solicitantul 

 Datele referitoare la domiciliu/reședință se vor completa pe baza documentelor justificative 

prezentate  de solicitant; 

 Pot fi solicitanți: părinții(tatăl,mama) sau reprezentatul legal al copilului pentru care se solicită 

reînscrierea. 

 Părinții divortați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă 

modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locația minorului. 

        Punctul 2 -Date privind copilul 

 Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului; 

Punctul 3 Date privind înscrierea în grădiniţă 

Tabelul se completează în ordinea descrescătoare a preferințelor, cu maximum trei opțiuni pentru unități de 

învățământ la care esxistă locuri disponibile astfel: 

 La punctul 1 se trece obligatoriu numele grădiniței la care se depune dosarul, respectiv Grădinița cu 

P.P. LIZUCA și una dintre structurile unității pentru care se optează: PJ (sediul central), Structura 1 

sau Structura 2 

 La punctul 2 se trece următoarea opțiune privind înscrierea, în cazul în care copilul nu este admis la 

grădinița de la punctul 1 

 La punctul 3 se trece o a treia opțiune, în cazul în care copilul nu este admis nici la a doua grădinița 

La GRUPĂ se scrie una dintre cele 3 grupe: mică, mijlocie sau mare 

La LIMBA DE PREDARE se va trece limba ROMÂNĂ 

La ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ se va scrie tradițional, aceasta fiind singura opțiune în cadrul 

sistemului de învățământ de stat. 

La TIPUL DE PROGRAM se va alege una dintre cele două variante: prelungit sau normal .  

Punctul 4- Date  despre fraţii/surorile copilului 

 Se compeltează doar cu informațiile despre frații/surorile copilului, care vor fi prinși în sistemul de 

învățământ în anul școlar 2021-2022. 

 Se completează denumirea unității în care vor fi copiii  în anul școlar 2021-2022. În cazul în care 

fratele/sora va fi elev nou în învățământ în anul școlar 2021-2022, în cîmpul din coloana unității 

școlare se scrie ”necunoscut”. 

Punctul 5-criterii de departajare generale 

 Se bifează doar acele puncte unde există documente justificative depuse odată cu prezenta cerere, 

în baza criteriilor generale de departajare, prevăzute în Nota MEN nr.28269 din 27.04.2021 

Punctul 6- Declaraţii de consimtământ 

Cele două declarații sunt obligatorii, deoarece fără acestea, cererea nu poate fi validată și prelucrată. 

 

ATENȚIE 

Prezenta cerere va fi introdusă în aplicația informatică și după validarea datelor vi se va tipări o cerere-

tip electronică pe care va trebui să verificați corectitudinea datelor și să semnați pentru validitatea acestora. 


