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ANEXA 1 LA CONTRACTUL NR.........../ DATA ............................... 

FISA DE REINSCRIERE ÎN ANUL SCOLAR 2021 - 2022 

CICLUL PRESCOLAR 

 
Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………….………………….…………….….…., În calitate de 
părinte/reprezentant legal al copilului ………………….………….…………………….nascut/a in data 
de:……………………....CNP:………………..…….…….., vă rog să binevoiti a-mi aproba reînscrierea acestuia la 
Gradinita cu pn si pp “CASTELINO BABY“ în grupa………………………………..., an școlar 2021-2022. 
 
Date de identificare mamă: 
Numele și prenumele mamei …………………………………….……………………….……Naționalitatea………………………. 
Cetățenia……………………Adresa completa:……….…………....……………………………………resedinta:…………………… 
Numerele de telefon...……………….…………….E-mail………………………………….………Locul de muncă și 
funcția……………………………………..…………….……………… 
 
Date de identificare tată: 
Numele și prenumele tatalui …………………………………….……………………….……Naționalitatea………………………. 
Cetățenia……………………Adresa completa:……….…………....……………………………………resedinta:…………………… 
Numerele de telefon...……………….…………….E-mail………………………………….………Locul de muncă și 
funcția……………………………………..…………….……………… 
 
Date de identificare frati/surori: 
Numele și prenumele fratelui/surorii…………...…………………………………….……………………..……………………….…... 
Naționalitatea …………….………………………. Cetățenia……………………………….Data nasterii:…………….…….……….. 
CNP………………………………………Adresa completa:…………………………………….…………………….………….………….……  
Denumire unitatii de invatamant unde este inscris/a:.……...……………………….………………………………...……..….. 
 
Alte contacte în caz de urgenţă: 
Numele și prenumele………………………………………….....în calitate de …………………..………… Tel ……….............. 
Numele și prenumele…………………………………….…….....în calitate de ……………....…………… Tel ……….............. 
 
Părinţii sunt:  
       Căsătoriți           Divorțați          Separați           Relatie consensuala         Alte observații 
 
În cazul în care părinții sunt divorțați / separați, cine deține custodia legală / exercită 
Autoritatea părintească ……………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
Suport educaţional  

Nivel Preșcolar => 480 RON 
NOTĂ: Suportul educațional se achită la începutul fiecărui an școlar și este taxă nerambursabilă. Aceasta 
reprezintă: manuale școlare, culegeri, caiete speciale, fișe de lucru, fișe de evaluare, diplome, copii 
xerox, soft-uri educaționale și materiale necesare pentru organizarea orelor de artă și materiale 
necesare pentru organizarea activitatilor optionale incluse in planificarea anuala: olarit, micul bucatar, 
bune maniere, micul ecologist. 
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Tipuri de program și taxe școlare pentru care se solicita înscrierea: 
Grupa mica 
A.         Program 08:00 – 13:00 pentru un cost lunar de 1430 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de pranz, din care 1210 RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 220 RON costurile pentru mese; 
B.    Program 08:00 – 16:30 pentru un cost lunar de 1600 Ron, include:●mic dejun; ●activitati educationale; 
●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa de prânz; ●odihnă; ●gustare de dupa-
amiaza, din care 1314 RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 286 RON costurile pentru mese; 
C.         Program 08:00 – 18:00 pentru un cost lunar de 1700 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de pranz; ●odihna; ●gustare de dupa-amiaza; ●activitati de relaxare si socializare/optionale, din care 1414 RON 
fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 286 RON costurile pentru mese; 
D.        Program 08:00 – 19:00 pentru un cost lunar de 1780 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitaţi recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de prânz; ●odihnă; ●gustare de dupa-amiaza; ● activitati de relaxare si socializare/optionale; ●cină, din care 1450 
RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 330 RON costurile pentru mese; 
 

Grupele mijlocie si mare 
E.         Program 08:00 – 13:00 pentru un cost lunar de 1430 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de pranz, din care 1210 RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 220 RON costurile pentru mese; 
F.         Program 08:00 – 16:30 pentru un cost lunar de 1500 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de prânz; ●odihnă; ●gustare de dupa-amiaza, din care 1214 RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale 
si 286 RON costurile pentru mese; 
G.         Program 08:00 – 18:00 pentru un cost lunar de 1600 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitati recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de pranz; ●odihna; ●gustare de dupa-amiaza; ●activitati de relaxare si socializare/optionale, din care 1314 RON 
fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 286 RON costurile pentru mese; 
H.        Program 08:00 – 19:00 pentru un cost lunar de 1680 Ron, include: 
●mic dejun; ●activitati educationale; ●gustare de fructe; ●activitaţi recreative în aer liber/optionale; ●masa 
de prânz; ●odihnă; ●gustare de dupa-amiaza; ● activitati de relaxare si socializare/optionale; ●cină, din care 1350 
RON fiind calculat costul pentru serviciile educationale si 330 RON costurile pentru mese;  
 
 

Ref. 1 Valoarea costurilor de preluare, insotire si deplasare a copilului este de 2.8 RON/km si se achita in perioada 
10-20 ale lunii in curs, pentru luna urmatoare, in functie de optiune. Aceasta valoarea se calculeaza ca tarif UNIC 
chiar daca acest serviciu este dedicat unui singur copil sau multiple persoane in transport si acesta  NU poate 
suferi modificari. Aceste costuri (logostica) vor fi incluse in proforma taxei lunare. Modificarea fortuita costurilor 
de preluare, insotire si deplasare a copilului pot aparea atunci cand pretul carburantului va creste fata de data 
semnarii prezentului contract. Precizare: copii vor fi preluati in functie de trafic si ordinea de preluare. 
 

Precizati adresa de la care va fi preluat copilul ………………………………………………………………………. 
Precizati adresa de destinatie  …………………………………………………………………………………...………….. 
Precizati    numele    si    prenumele    persoanei    care    preda/preia    copilul,    inclusiv    telefon    de    
contact……………………………….………………………………………………………………….……………………….. 
 
Informaţii  medicale 

Alergii la: 
          Alimente                                             DA                           NU             Care…………………………… 
          Medicamente,                                    DA                           NU             Care…………………………… 
          Creme pentru protecție solară         DA                           NU             Care…………………………… 
          Protecție solară                                  DA                           NU             Care…………………………… 
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Capacitatea sau incapacitatea copilului meu de a participa la cursurile de 

 
Alte precizări importante pentru siguranța și sănătatea copilului 

 
           Boli cronice           DA    NU         Care…………………………….. 
           Boli contagioase          DA    NU         Care…………………………….. 
           Sindrom           DA    NU         Care…………………………….. 
           Alte boli           DA    NU         Care…………………………….. 
 
Mă oblig să prezint aviz medical pentru activitățile ce implică efort fizic și îmi asum responsabilitatea 
verificării copilului la părăsirea domiciliului pentru a avea o stare de sănătate bună și pentru a nu 
introduce în microbuz sau în incinta grădiniței alimente sau obiecte periculoase care ar putea periclita 
sănătatea și siguranța lui sau a celorlalți copii. De asemenea sunt de acord ca personalul medical al 

gradinitei sa administreze substante medicamentoase copilului, in caz de nevoie, cu o instiintare in 
prealabil. 
 
Acte necesare necesare pentru re/inscrierea copilului: 

 copie dupa certificatul de nastere al copilului; 

 copii dupa actele de identitate ale parintilor; 

 copie dupa carnetul de vaccinari al copilului; 

 aviz epidemiologic; 

 buletin de analize obligatoriu pentru copii: examen coproparazitologic, 

 in cazul in care au loc modificari ale cartilor de identitate, copii ale acestora; 

 copie dupa hotararea de stabilire a autoritatii parintesti si locuintei copilului. 

 
 

Grădinița cu program normal și program prelungit BENEFICIARI SECUNDARI 
“CASTELINO BABY“  Reprezentanţii Legali ai copilului 

L.S.                  1 Nume, prenume 

………………………..………………….…………… 
          Semnatura  mamei copilului 

Semnătură şi ştampilă                            2 Nume, prenume                                                                                

……………………….………………….…………… 

Semnatura tatalui copilului 

 
                                           

                                             
 
 
 
  
 
 

 

 

              Sport  APT     INAPT      Motivul……………………….. 

              Dans  APT     INAPT      Motivul……………………….. 
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