
Anexa nr. 1 la Metodologia de înscľiere a copiilor în învăţământul pľimaľ pentru

anul şcolar 202I-202Ż

Nľ. ....../.. .....202l

DoAMNĂlpovnĺULE DIREC ToR,

Subsemnatul/Subsemnata, domiciliat(ă) în localitatea

judepl/sectorul legitimat(ă)
de telefon

cu sena nr
,....' flľ adresă de e-mail2

i;;;i ;i;äoinĺ"l : ::::::'lY::Ł:Tľ*ţ,'ľ!J":::*:::::::T:ĺi::l
eliberaľea recomandării de înscrieľe a acestuia în anul şcolar 202I - 2022 în clasa

pregătitoaľe, în confoľmitate cu pľevedeľile Metodologiei de înscrieľe a copiilor în

invăţământul pľimar pentru anul şcolaľ 202I - 2022, apľobată pľin ordinul
ministrului educaţiei nr. .

Menţionez cá ťĺica mealfiul meu ....... este înscris(ă) în anul

şcolaľ 2020 - 2021 la ......... .. (unitatea de învăţământ), la grupa

Solicit ob1ineľea ľecomandării prin:
o ridicare de la sediul unită1ii de învăţământ;
o prin tľansmiteľe pe e-mailul ...........

o pľin poştă la adresa menţionată mai sus.

Semnătuľa Data

NoTĂ: Prezenta ceľere se depune/tľansmite la unitatea de învăţământ cu

nivel pľeşcolar frecventată de copil.

l Completarea acestui câmp nu este obligatoľie. Se completează îIl mod obligatoľiu dacă solicitantul

doľeşte să ob1ină recomandaľea pľill ridicare de la sediul unităţii de învăţământ.
2 Completarea acestui câmp nu este obligatorię. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul

doreşte să ob1ină ľecomandarea prin transmiterea recomandării prin e-mail.

cu prevederile GDPR, în caĺitate de opeľatoľ, în
datele dunlneavoastră peľsonale în
coníoľmitate cu pľeyederile specifice

aplicabile ; ordinul nlinistľul ui educaçiei nľ'.. ...'..'/''. .....

Datele dumneavoastľă cu cłlľacteľ peľsonal sun.t pľelucľate pentľu îndepliniľea obligaţiiloľ legale caľe îi
ľevin operatoľului, confoľm aľticolului 6 alin. (]) liteľa c) şi e) din GDPR'

Unitatea de
confoľmitaĺe



Anexa nr. 2 |aMętodologia de înscľiere a copiiloľ în învăţământul primaľ pentru

anul şcolar 202I-2022

Nr. ....../.. .....2021

DoAMNĂnovrxULE DIREC ToR,

Subsemnatul/Subsemnata, domiciliat(ă) în localitatea
..., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ,..., &P. ....,

.judeţul/sectorul ........' legitimat(ă) cu ....... seria ..... nľ.
., nr. de telefon ......, adresă de e-mail

... .. ....' părintele/tutorele legal instituit/r eprezentantul legal al

copilului născut Ia ďata de ........... , solicit
evaluaľea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolaľ
2O2I - 2022 în clasa pregătitoaľe, în conformitate cu prevederile Metodologiei de

înscľiere a copiilor în învăţământul primaľ pentru anul şcolar 202I - 2022, apľobată

prin oľdinul ministľului educaţiei nľ.
Menţionezfaptul cáfiicamea/fiul meu ....... se află în

uľmătoarea situaţie:
o nu a fľecventat grădini1a;
o s-a întoľs din străinátate.

Semnătuľa Data.....

NoTĂ: Prezenta cerere se depune/tľansmite la centľul judeţean de resurse şi
asistenţă educaţionalálCęntrul Municipiului Bucureşti de Resuľse şi Asistenţă

Educaţion alá, đupá caz.

Unitatea de învăţământ prelucľează datele dumneavoastľă peľsonale în

confoľmitate cu prevederile GDPR, în calitate de opeľatoľ, în coníormitate cu pľevedeľile specifice

aplicabile ; ordinul nlinistľului educaţiei nľ.'. .'. .'../... .'...
Datele dumneavoastľă cu caracteľ peľsonal sunt pľelucľaĺe pentľu îndepliniľea obligaţiiloľ ĺegale cąre îi
ľevin operatorului, coţoľm aľticolului 6 alin. (1) ĺiteľa c) şi e) din GDPR.



Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiiloľ în învăţământul primar pentru

anul şcolar 202I-2022

Nr. ....../.. .....2021

DECLARAŢIB PE PRoPRIł nĂspuI\DERE

Subsemnatul/Subsemnata, ...........' păľintele/tutoľele legal
instituit/ľeprezentantul legal aI copilului domici1iat(ă) în
localitatea ............' stľ. nľ. ..., bl.
judeţul/sectorul legitimat(ă) cu ...... seria.

nr. .......... .., declar pe pľopria răspundeľe că datele şi informaţiile
cuprinse în cererea-tip de înscrieľe în învăţământul primar sunt coľecte.

Totodată, declaľ cá am înţeles uľmătoarele:
. validaľea cererii de înscľieľe Se face numaiînbaza documentelor la caľe face

ľefeľire cereľea-tip de înscľiere, tľansmise în copie simplă prin e-mail sau prin
poştă, conform Calendaľului înscrierii în învăţământul pľimar pentru anul şcolaľ
202I - 2022, apľobat pľin oľdinul ministrului educaţiei nľ. ..

.la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi pľezenta

la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii
fiicei mele/fiului meu în învăţământul pľimaľ, inclusiv
avizul de la medicul de familie/medicul şcolaľ din care ręzuItä faptul că fiica
mea/Íiul meu este aptálapt de şcoală.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe

pľopria răspundere şi sub sancţiunea nulită1ii înscľieľii faptul că datele ďin prezenta
cerere de înscrieľe sunt ľeale.

Semnătuľa ................... Data

Unitatea de învăţământ pľelucľează daĺele dumneavoastľă peľsonale în

confoľmitate cu pľevederite GDPR, în caliĺate de operatoľ, în confoľnlitate cu pľevedeľile specifice

apl icabil e ; oľdinul nlinistľului educaţiei nľ.'. ... .,../... .....

Datele dumneavoastľă cu caracteľ peľsonal sunt pľeĺucrate pentru îndeplinirea obligayiiĺor legaĺe caľe îi
ľevin opeľatoľului, confoľm aľticoluĺui 6 aĺin. (]) liteľa c) şi e) din GDPR'


