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REÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ PENTRU  

ANUL ȘCOLAR 2021-2022:  

 

       Etapa de reînscriere se va desfășura în perioada 17 mai 2021 – 26 mai 2021. 

 Se vor reînscrie copiii care frecventează grădiniţa în anul şcolar 2020-

2021 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2021-2022. 

- Alte informații utile: 
 

           Proiectul PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE pentru anul școlar 2021-
2022 al Grădiniței nr.185, Sector 5, București este de 14 grupe cu program 
prelungit.  
 

GRUPA Program 
prelungit  

Nr. locuri libere, formate din 
reînscrieri și înscrieri 

Grupa MICĂ   3 grupe 60 locuri 

Grupa MIJLOCIE 5 grupe 112 locuri 
Grupa MARE 6 grupe 139 locuri 

TOTAL  14 grupe 311 locuri 
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NOTĂ: Reînscrierea se consideră validată dacă cererea 

de reînscriere este semnată de părintele/tutorele/reprezentantul 

legal al preşcolarului. 
 

 

 

 

PROGRAM DE DEPUNERE A DOSARELOR 

PENTRU REÎNSCRIERE: 

 

 

Grupa Mică A – 17 mai 

Grupa Mică B – 17 mai 

Grupa Mică C – 18 mai 

Grupa Mică D – 18 mai 

Grupa Mijlocie A – 19 mai 

Grupa Mijlocie B – 19 mai 

Grupa Mijlocie C – 20 mai 

Grupa Mijlocie D – 20 mai 

Grupa Mijlocie E – 21 mai 

Grupa Mare A – 21 mai 

Grupa Mare B – 18 mai 

Grupa Mare C – 19 mai 

Grupa Mare D – 20 mai 

Grupa Mare E – 21 mai 

 

 

În vederea depunerii dosarelor, veți lua legătura cu doamnele educatoare. 
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Nr. înregistrare ............................................ 
 

 

              DOAMNA DIRECTOR, 
                  

Subsemnatul/a, ...........……...........................................………………………, 

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

bl…..…., sc……, et…….., ap…….., sector ….., tel. …………..…………….       

părintele/tutorele/reprezentantul legal al preşcolarului, 

..……………………………...……………….……………….………………, născut la data 

de ………………………….,  vă rog să-mi aprobaţi reînscrierea fiului/fiicei la Grădiniţa nr. 

185,  în anul şcolar 2021 -2022. 

Anexez următoarele documente în xerocopie: certificat de naştere preşcolar, cărţi 

identitate părinţi/tutore/susţinător legal, adeverinţe de salariat părinţi/tutore/susţinător legal şi 

alte acte necesare clarificării situaţiei preşcolarului. 

Menţionez că mă oblig să respect prevederile Regulamentului de ordine interioară al 

grădiniţei, hotărârile Consiliului de Administraţie şi ale Asociaţiei de Părinţi ,,Garofiţa”. 

În condiţiile în care nu voi respecta cele menţionate mai sus şi dacă nu voi achita 

contribuţia de hrană în termenele stabilite sau copilul va lipsi mai mult de 10 zile nemotivate 

nu voi obiecta la exmatricularea lui din grădiniţă. 

 

  Data                                                                            Semnătura 

 

 

 

 

 

D-nei  Director  a  Grădiniţei  nr. 185, Sector 5, Bucureşti 

 

http://www.gradinita185.ro/
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 DECLARAȚIE, 

    

 

 

                 Subsemnata / subsemnatul, ..............................................................................., 

părinte / tutore / susținător legal al preșcolarului 

......................................................................................................, domiciliat în 

..............................................., str. .................................................................................. 

nr...........,  Bl. .............., Sc. ........., Et. ............, Ap. ..........., sector .........., declar pe propria 

răspundere că am reînscris copilul la grădiniță deoarece Metodologia de înscriere în 

învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022 îmi permite să aleg, iar copilul meu nu 

are 6 ani împliniți la 01.09.2021. 

  

 

 

 

 DATA: 

 

 

 

 Vă mulțumesc anticipat, 
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 DECLARAȚIE, 

    

 

 

                 Subsemnata / subsemnatul, ..............................................................................., 

părinte / tutore / susținător legal al preșcolarului 

......................................................................................................, domiciliat în 

..............................................., str. .................................................................................. 

nr...........,  Bl. .............., Sc. ........., Et. ............, Ap. ..........., sector .........., declar pe propria 

răspundere că am amânat medical copilul de la înscrierea la învățământul primar, având 

avizul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Menționez că prezenta este însoțită 

de un document medical.  

  

 

 

 

 DATA: 

 

 

 

 Vă mulțumesc anticipat, 

 

 

 



  

DECLARAȚIE-ACORD 

     
Subsemnata/ul,____________________________________________________________________
____________________, cu domiciliu/reşedinţa în localitatea 
_________________________________, județul/sectorul_________________ 
str.___________________________________________________________, nr.______, 
bl.__________, sc._______, ap._______, mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al 
minorului/minorei 
___________________________________________________________________________, 
născut/ă la data de ___________________,  

declar că  

□  avem   /         □    nu avem custodie comună asupra copilului.  

□  Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document 
________________________________________________________________________________. 

□Declar că ambii părinți suntem de acord cu reînscrierea/înscrierea copilului la 
____________________________________________________________.(unitatea de învățământ) 

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din Codul 
Penal. De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele să fie 
prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, 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). 

Declarant: 

Numele şi prenumele  

 

 

Semnătura: _______________      

 

Numele şi prenumele  

 

 

Semnătura: _______________     

 

Data: ______________ 
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Declaratie de acord 
cu conditiile de prelucrare a datelor personale 

Numele și prenumele reprezentantului legal_________________________________________ 
Numele și prenumele preșcolarului________________________________________________ 
Grupa__________________________________________________________________ 
      Gradinita nr.185,  in calitatea sa de institutie de invatamant preuniversitar de stat aflata in coordonarea 
Ministerului Educatiei, asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. 
     Incepand cu data de 25 mai 2018 dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general 
privind protectia datelor), vor fi aplicate de toate statele Uniunii Europene, iar Gradinita nr.185 se 
angajeaza in continuare sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal. 
    Gradinita nr.185 isi ia un angajament ferm de a respecta intru-totul dispozitiile Regulamentului (UE) 
2016/679 si de a prelucra in siguranta deplina toate datele cu caracter personal specifice cu care ajunge sa 
interactioneze in cadrul activitatilor sale didactice si de cercetare. 
      Securitatea datelor cu caracter personal 
    Ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea datelor cu caracter 
personal, sa le protejam impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat asupra lor. 
   In cadrul Gradinitei nr.185, colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in 
urmatoarele scopuri: 

 Inscrierea prescolarilor/ reinscrierea prescolarilor; 

 Tinerea evidentei dosarelor prescolarilor; 

 Activitati scolare si extrascolare/ extracuriculare desfasurate la nivel national, local, regional 

si international; 

 Asigurarea securitatii in gradinita: monitorizarea accesului in gradinita si supraveghere 

video; 

 Asigurarea asistentei medicale si a consilierii psihologice in caz de nevoie; 

 Sistemul informatic al invatamantului din Romania. 

 Platforma educationala G Suite for education, crearea conturilor individuale; 

Putem folosi informatiile dumneavoastra cu caracter personal pentru: 

1. A va permite sa beneficiati de serviciile de invatamant pe care le oferim; 

2. A va trimite informatii despre activitatea de invatamant desfasurata in cadrul gradinitei 

noastre, initiativele si orice alte informatii privind temele de interes pentru elevii nostri; 

3. A va oferi raspunsurile sau informatiile pe care ni le solicitati; 



  

4. Auditarea activitatii institutiei noastre si verificarile efectuate de organe cu atributii de control 

ale statului, in deplina conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Vom dezvalui informatiile dumneavoastra organelor de ancheta sau institutiilor responsabile de 

aplicarea legii, la cerere, numai atunci cand sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

    Informatiile primite despre prescolari, reprezentand date cu caracter personal, sunt prelucrate prin 

prisma obligatiilor legale pe care le avem, ca institutie de invatamant preuniversitar de stat, care prestam un 

serviciu public catre prescolari. 

   Datele dumneavoastra personale (numele si prenumele, data si locul nasterii, CNP ul si alte date din 

actul de identitate, detalii de contact precum adresa de e-mail si numarul de telefon, documentele care va 

dovedesc identitatea) sunt intotdeauna pastrate in siguranta. Gradinita nr.185 nu va pune la dispozitia unor 

terte parti niciodata informatiile dumneavoastra reprezentand date cu caracter personal. 

     Datele de contact ale prescolarilor sau angajatilor pot fi procesate si transferate de catre gradinita 

doar in scop didactic / stiintific sau pentru indeplinirea activitatilor/ sarcinilor institutionale. 

     In acest context furnizarea catre terte parti a informatiilor referitoare la datele de contact ale 

prescolarilor sau angajatilor nostri, este strict interzisa si aceasta interdictie ramane valabila si in conditiile in 

care cei care le gestioneaza nu mai sunt angajati in cadrul institutiei noastre. In cazul in care o situatie 

anume o va cere, vom putea fi obligati sa procesam si sa transferam informatiile dvs. personale in temeiul 

unor obligatii legale, catre anumite organe cu atributii de control sau judiciare. 

    Conform legislatiei in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor. Aveti 

dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru 

exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul gradinitei. 

      Subsemnatul .........................................................................declar ca sunt / nu sunt  de acord ca 

datele cu caracter personal furnizate sa fie utilizate in conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Nume si prenume prescolar:___________________________________ 

Grupa___________________________________________________ 

 

Data:                                                                                                     Semnatura, 

 

 


