
Nr. înregistrare:……………………                                Se aprobă,  
Data: ………………………………                                   Director,  
                                                                                  Prof. Ramona LINTE 

                                                                                                                                                                             
CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul, ……………………..................…………………............. în 
calitate de reprezentant legal al minorului/minorei, solicit înscrierea copilului 
meu  la Cercul ...………….....................…………………………………………………........... în 
cadrul  Palatului Copiilor  Pitești, în anul şcolar 2020-2021. 
Date de contact: 
Elevul/copilul  …………………....…………………........................................... 
Unitatea de învăţământ ...............……………………......…………………….... 
Clasa/grupa................................. 
CNP/data nașterii: ………....…….....…......……………..... 
 Telefon părinte…………………........, E-mail .................................................... 
Adresa……………………………………….......................................................   
       Sunt de acord cu popularizarea activităților la care participă elevul/copilul (înregistrări 
video/audio/foto/articole publicate în media/site-uri). Sunt de acord ca Palatul Copiilor Pitești să 
proceseze datele personale introduse în formular, conform Regulamentului General privind 
Protecția Datelor Personale (GDPR).  
     Prin prezenta declar că voi respecta Regulamentul Intern (RI) al Palatului Copiilor Pitești, 
Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Palatului Copiilor Pitești și legislația în vigoare 
privind sănătatea, distanțarea și regulile de igienă. Elevii vor fi însoțiți de părinți până la poarta Palatului 
Copiilor Pitești, iar profesorul coordonator îi va prelua de la poartă și îi va conduce spre ieșire conform 
orarului, respectând traseul. Se interzice staționarea pe culoarele instituției sau în vestiare. Copiii nu au 
voie să părăsească instituția neînsoțiți de părinți, părinții fiind obligați să îi aștepte la intrare. 
Profesorul nu răspunde dacă  însoțitorul nu își îndeplinește această obligație. Deplasarea    
casă-Palatul Copiilor Pitești și retur se va face respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor 
traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens, respectând culoarea semaforului pentru 
pietoni; nu se va călători pe scările sau părțile exterioare ale mijloacelor de transport în comun. Copilul 
nu intră în instituție dacă starea de sănătate este modificată, dacă are o temperatură de 37,3 C 
sau dacă a intrat în contact cu persoane pozitive COVID. 
     Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor Pitești accesul în sălile de 
curs/terenul de sport este permis doar în prezența profesorului coordonator. Se interzice alergarea 
în interiorul clădirii sau pe scări. Deplasarea în curte și pe scări se face cu atentie, nefiind permisă 
cățărarea pe garduri/balustrade/bănci/în copaci/ pe rampa pentru persoane cu dizabilități. Nu se va 
umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice 
din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului. Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod 
corespunzător și civilizat. Palatul Copiilor Pitești este degrevat de orice responsabilitate în situația 
producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor actuale.  
     Elevii care absentează nemotivat de 2 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri. 
In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai mult de o 
sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului conducator de cerc. Nerespectarea acestor 
reguli conduce la eliminarea elevului din Palatul Copiilor. Dacă numărul copiilor înscriși este mai mare 
decât normativul sau dacă legislația nu permite activitățile directe, sunt de acord să particip la 
activități on-line. 
     Atașez prezentei cereri adeverința medicală eliberată de medicul de familie, condiție specifică de 
înscriere la cercurile care implică activități fizice de intensitate. 

*) Notă: Pentru fiecare cerc în parte se completează o cerere distinctă. 
*) Notă: Fiecare profesor are dreptul să testeze aptitudinile copiilor și să îi selecteze. 

*) Notă: Toate activitățile sunt gratuite.       
     Semnătura reprezentantului legal                                              Semnătura  copilului 
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