
 

  

 
 

 
 

Centrul Social Multifuncțional 

Nr. ............/........./............................... 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnații(-ul/a) .............................................................................................., domiciliat în/cu 

reședința.............................., str.................................., nr..........., bl........, sc........., apt............, 

sector....... în calitate de reprezentant legal al copilului ........................................................... în 

vârstă de..........ani şi .............luni, vă rog să binevoiți a aproba înscrierea acestuia în cadrul 

Centrului Multifuncțional Social de tip creșă.............................................., din cadrul DGASPC 

sector 4. 

 

DATELE PERSONALE ALE COPILULUI 

Nume și Prenume............................................ 

Data și locul nașterii ....................................... 

CNP................................................................ 

 

PĂRINȚI: 

Tata – Nume și Prenume .................................................................., CNP .................................. 

Profesia ............................................................., Studii................................................................ 

Date de contact Telefon......................................, E-mail.............................................................. 

 

Mama – Nume și Prenume................................................................., CNP.................................. 

Profesia ............................................................., Studii................................................................. 

Date de contact Telefon ....................................., E-mail............................................................... 

 

REPREZENTANȚI LEGALI: 

Nume și Prenume .................................................................., CNP ............................................. 

Profesia ............................................................., Studii................................................................. 

Date de contact Telefon......................................, E-mail.............................................................. 

reprezentant legal al copilului ........................................... în baza............................................... 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 in calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor 

legale in vigoare, prelucreează date cu caracter personal și administrează, în condiții de siguranță,baza de date anume creata pentru indeplinirea 

atributiilor legale ce-i revin și asigură persoanelor inregistrate, in calitate de persoane vizate, confidențialitatea datelor furnizate, precum si 
respectarea drepturilor prevăzute in Regulamentul (UE) 2016/619 privind protecția datelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE. 

 

Sunt de acord Nu sunt de acord 

 

ca în cazul în care cererea de înscriere va fi aprobată, numele copilului meu să fie afișat pe lista copiilor admiși la sediul creșei pentru care am 

optat. 

 

Semnături: 

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

MUNICIPIUL BUCUREŞTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI SECTOR 4 

Adresa: Şos. Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101; 
Fax: 0372.713.885; Pagină web: www.dgaspc4.ro; Adresă E-mail: contact@dgaspc4.ro 

Sistem de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001:2015; SR ISO IWA 4:2010; CERTIFICAT Nr.183 C 

http://www.dgaspc4.ro/
mailto:contact@dgaspc4.ro

