
 

 

 

 

 

Filiala ______________________ 

Nr. înreg.:         / 

Coordonator cerc:  

  

CERERE DE  INSCRIERE 

 

Subsemnatul, ……………………………................................…….........…… în calitate de reprezentant legal al elevului/ 

elevei……………………………................................................................, solicit înscrierea acestuia/acesteia la activităţile desfăşurate 

în cadrul Palatului Copiilor Bacău, în anul şcolar 2021 – 2022. 

Date de contact: 

Elevul/copilul .................................................……………………CNP……………………………...........având domiciliul 

în………………… strada.................................................. nr. ……. Bl……..Sc…….. et...........ap............, tel. mobil 

.............................................. înscris la unitatea de învăţământ
1

 ……………...........................................………....................................  

.....................................................................................................................................................................................Clasa/grupa ............ 

Adresa de e-mail a elevului este:............................................................................................................................................................. ..... 

Adresa de email pe domeniul palatulcopiilorbacau.ro este: ....................................................................................................................... . 

 

Copilul poate veni la activități de cerc la Palatul Copiilor:   dimineață □      după ora 12 □     dupa ora 14 □  după ora 16 □ 

sâmbătă □      duminică □ 

MAMA: 

Numele şi prenumele....................................................................................  telefon................................................................................  

e-mail……………………………………..   

TATA: 

Numele şi prenumele.......................................................................................... telefon..........................................................................   

e-mail………………………...………...................  

 

Denumirea cercului pt. care se face înscrierea
2

……………………..…………………………………………… 

 

Menţionăm că elevul este în grija bunicilor /tutore legal 3  ............................................................ cu domiciliul in Strada  

........................................., nr...........bloc..........sc.........et........ap......., tel. fix/ mobil..................................... 

 

 

Fiecare profesor are dreptul să efectueze  testarea aptitudinilor elevului. De asemenea, profesorul 

coordonator poate să aleagă componenţii echipajelor participante la competiţii. 

 
1 Grădinița/școala/ liceul pe care le frecventează copilul. 
2 Pentru fiecare cerc în parte se completează o cerere distinctă. 
3 se completează dacă elevul locuiește cu bunicii /tutore legal 

Aprobat, 

Director, 

Prof. dr. Zavate Vasile 

Formular aprobat în C.A. din  5.03.2021 

An școlar 2021-2022 



 

 

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR  

 

Pentru evitarea posibilelor accidente/incidente în incinta Palatului Copiilor Bacău, se vor respecta cu strictețe 

următoarele reguli: 

 

➢ Părinții/însoțitorii se vor asigura că elevul a fost preluat de cadrul didactic coordonator de cerc pentru 

desfășurarea activității educaționale; 

➢ Copiii care au venit însoțiți de părinți, bunici, rude sau prieteni de familie vor fi instruiți să-și aștepte însoțitorul 

și să nu părăsească instituția neînsoțiți; 

➢ Nu se va atinge, sub niciun motiv - părți component ale instalației electrice. Defecțiunile sesizate la funcționarea 

aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului coordonator de cerc; 

➢ Instalațiile sanitare vor fi folosite în mod corespunzător și civilizat. Inaintea intrării în sala de clasă elevul își va 

spăla mâinile cu săpun la grupul sanitar de pe palierul unde se află cercul și/sau își va dezinfecta mâinile; 

➢ Este interzisă alergarea în interiorul clădirii, precum și desfășurarea oricăror activități ce pot afecta desfășurarea 

orelor de curs; 

➢ Deplasarea în curte și pe scări se face civilizat; nu este admisă cățărarea pe pervazurile geamurilor /  pe garduri / 

balustrade / bănci / copaci; 

➢ În sălile de curs vor fi respectate normele specific activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse la 

cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc; 

➢ Îmi asum obligaţia ca fiul/fiica să frecventeze pe toată perioada anului şcolar cursurile cercului pentru care am 

optat, în conformitate cu orarul stabilit. Elevii care absentează nemotivat de 2-4 sau mai multe ori într-un semestru 

pot fi excluși de la cursuri. În situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate elevul va lipsi la 

mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată coordonatorului de cerc; 

➢ Nerespectarea acestor reguli conduce la excluderea elevului de la cursurile Palatului Copiilor Bacău! 

➢ Palatul Copiilor Bacău este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de 

nerespectarea normelor de mai sus! 

➢ Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și procesarea datelor cu caracter personal de către Palatul Copiilor 

Bacău, cf. Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor 

Personale (GDPR)  □   nu îmi exprim acordul □ 

➢ Imi exprim acordul cu privire la participarea fiului/fiicei mele la activități de predare on-line în situații de 

suspendare a cursurilor cauzate de factori externi sau  de  acte normative care prevăd această stare; 

➢ În consecință, sunt de acord și mă angajez să respect condițiile stabilite de Palatul Copiilor Bacău, unitate de 

învățământ de stat specializată în activități extrașcolare; 

➢ Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituției de învățământ și 

o Sunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea 

o Nu sunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea 

 

 

Anexez: 

✓ copie dupa certificatul de naştere al copilului sau cartea de identitate 

✓ adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate a elevului/copilului (original sau 

copie) 

  

Data:............................................. 

 

Semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului 

.............................................................................. 


