
 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR (GRĂDINIȚE) 

PROGRAM  EDUCAȚIONAL  

”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” 

 

 

NUME ŞI PRENUME PREŞCOLAR: ___________________________ 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _________________________ 

Fiecare preşcolar are dreptul să opteze pentru maxim trei (3) activităţi educative, astfel: 

 Categoria A: maxim o limbă străină care se va desfăşura de două ori pe săptămână; 

 Categoria B: o singură activitate educativăcare se va desfășura o dată pe săptămână. 

Vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea în tabelul de mai jos prin bifarea activităţilor 

educative alese cu „X”. 

 

 

  Cursurile din cadrul Programului educațional „Academia Copiilor Sector 2” vor începe în data 

de 01.10.2019. 

În cazul în care în urma centralizării fişelor de înscriere se constată că nu se poate constitui 

grupa din cauza faptului că nu s-a întrunit numărul minim de preşcolari, părintele/reprezentantul legal 

va avea posibilitatea de a reînscrie preşcolarulla o grupă de acelaşi nivel care s-a format în cadrul 

aceleași unități de învățământ,în limita locurilor disponibile. 

Scăderea numărului de preşcolariînscriși din cadrul unei grupe sub minimul numărului de 

preşcolari va determina desființarea grupei și repartizarea acestora într-o altă grupă de la aceeași 

unitate de învățământ fără să se depășească numărul maxim.  

 

NOTĂ:  

FIŞA DE ÎNSCRIERE SE COMPLETEAZĂ ŞI SE DEPUNE ÎN ORIGINAL LA UNITATEA 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE CARE APARŢINEŢI ÎN PERIOADA 20.03.2019-12.04.2019. 

 

 

Nume, prenume părinte / reprezentant legal         Data 

Semnătura 

ENGLEZĂ FRANCEZĂ GERMANĂ DANSURI MUZICĂ

CATEGORIA B

SE POATE ALEGE O SINGURĂ 

ACTIVITATE EDUCATIVĂ CARE 

SE VA DESFĂŞURA O SINGURĂ 

DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

NUMĂRUL MINIM DE PREŞCOLARI PENTRU FORMAREA GRUPEI ESTE DE 10

CATEGORIA A

SE POATE ALEGE O SINGURĂ LIMBĂ STRĂINĂ CARE SE 

VA DESFĂŞURA  DE 2 ORI PE SĂPTĂMÂNĂ



 

 

 

 

Acordul părintelui / reprezentantului legal 

 

Subsemnatul(a) …...............……………………………........, părinte/reprezentant legal al 

preșcolarului ……………………………....al ................(unității de învățământ) având nr. de  telefon 

…………….și adresă de  e - mail ………………………….. sunt de acord ca fiul meu/fiica mea / 

minorul/minora aflat/ă sub tutela mea să participe la activităţile educative gratuite desfășurate în cadrul 

Programului educațional “Academia Copiilor Sector 2”. 

Menționez că am citit, am înțeles și sunt de acord cu: 

- prevederile programului educațional “Academia Copiilor Sector 2”; 

- prelucrarea datelor personale din prezenta fișă de înscriere, în conformitate cu normele legale în 

vigoare; 

- publicarea de către autoritatea contractantă de imagini foto-video cu beneficiarii de la desfăşurarea 

activităţilor din cadrul programului educaţional strict în scopul promovării programului; aceste imagini 

nu vor fi folosite în scop comercial. 

 

Informare: 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către unitatea de învăţământ, de către Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi de către coordonatorul de activităţi din 

unitatea de învăţământ în conformitate cu Legea nr. 129/2018 şi Regulamentul (UE) 2016/679 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), în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale.  

Datele dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul derulării în bune condiții a programului 

educațional “Academia Copiilor Sector 2”, respectiv transmiterea comunicărilor şi informaţiilor în 

timp real între părţile implicate şi dumneavoastră, astfel: 

 pentru a fi informaţi dacă se modifică programul de desfăşurare al orelor; 

 pentru a fi informaţi dacă copilul dumneavoastră a acumulat mai mult de 3 absenţe; 

 pentru a fi informaţi dacă copilul dumneavoastră nu respectă obligațiile din programul 

educațional “Academia Copiilor Sector 2”; 

 pentru a fi informaţi despre orice alte modificări sau alte probleme ce pot apărea în derularea 

programului educațional „Academia Copiilor Sector 2” 

Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de 

acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 129/2018 şi Regulamentul (UE) 

2016/679, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa office@dgapi.ro. 

 

Semnătură părinte / reprezentant legal_________________Data _______________ 

 

 

Notă: Fiecare preşcolar se poate înscrie la cel mult 3 activităţi educative.  
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