
Lista actelor necesare 

care se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa I în fotocopii: 
 

1. Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal; 

2. Certificatul de naștere al copilului; 

3. Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere extras, formular nr. 0,27/e, 

Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10,2011); 

4. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); 

5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării precum a dezvoltării capacităților atitudinilor de învățare la finele grupei 

pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei 

raionale/municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.  

 

 NOTĂ: Fișa medicală (Trimitere — extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM 

nr. 828 din 31.10.2011); 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); Raportul 

despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului comunicării, 

precum a dezvoltării capacităților aptitudinilor de învățare la finele grupei 

pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare) vor fi prezentate 

până la începutul anului de studiu. 
 

  



CERERE  
       (model) 

Nr. _____ din ___________ 

Doamnă/Domnule director, 

Subsemnata/ul ______________________________________, în calitate de 

părinte/ reprezentant legal al copilului ______________________________ născut la 

data__________, cu domiciliul în localitatea 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                         (strada, numărul blocului/ casei și apartamentului, telefonul)  

din districtul școlar al instituției _______________________________________, 

sectorul ______________solicit înscrierea copilului în clasa 1 (cu 

profil___________) pentru anul școlar __________________. 

Cunosc că datele cu caracter personal prezentate urmează a fi utilizate doar în scopul în 

care au fost colectate în conformitate cu Legea 133 Cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal _______________________ . 

Declar, pe propria răspundere, că mă oblig să prezint setul de documente 

completat, până la începutul anului de studii, inclusiv: 

1. Fișa medicală (Trimitere — extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 

828 din 31.10.2011); 

2. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); 

3. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării precum a dezvoltării capacităților atitudinilor de învățare la finele grupei 

pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei 

raionale/municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.  

La cerere anexez: 

1. _____________________________________________________; 

2. _____________________________________________________; 

3. _____________________________________________________; 

4. _____________________________________________________; 

5. _____________________________________________________. 

 

Data ____________________                            

                  (Semnătura părintelui/ reprezentantului legal) 

 

Directorului 

__________________________ 
(Numele, prenumele) 

______________________________ 
(Instituția de învățământ) 

 


