
Colegiul “Richard Wurmbrand” 

Iaşi 
 

Domnule Director, 
 

Subsemnatul, ……..............……………………………………………, 

legitimat cu CI seria ........... nr. ..................., CNP .........................................., 

domiciliat în ….……………………, str. …………………........................., nr. 

........., bl. .........., sc. ........, et. ......., ap. ........, codul poştal .................., judeţul 

............................, număr de telefon ......................................., în calitate de 

părinte/tutore 

şi  

Subsemnata, ……..............……………………………………………, 

legitimat cu CI seria ........... nr. ..................., CNP .........................................., 

domiciliat în ….……………………, str. …………………........................., nr. 

........., bl. .........., sc. ........, et. ......., ap. ........, codul poştal .................., judeţul 

............................, număr de telefon ......................................., în calitate de 

părinte/tutore al copilului .........................................................................................., 

născut/ă la data de ....................................., în localitatea ............................. 

................................................, judeţul ................................................., ţara 

......................................................., cu CNP ................................................., de 

religie …………………………………………………, vă rugăm să binevoiţi a ne 

aproba înscrierea copilului nostru în clasa pregătitoare, an şcolar 20......-20..... . 

 

 



Pentru susţinerea cererii mele, anexez următoarele documente: 

- copia şi originalul certificatului de naştere al copilului,  

- copia şi originalul cărţii de identitate a tatălui, 

- copia şi originalul cărţii de identitate a mamei,  

- copia şi originalul Certificatului de căsătorie a părinţilor, 

- fişa medicală sau aviz cu vaccinările – original 

- fişă psihopedagogică 

- copie şi original al actelor doveditoare în caz de divorţ sau tutelă, 

- o declaraţie notarială cu acordul părintelui lipsă pentru efectuarea înscrierii la 

Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iaşi în vederea interviului copilului 

dumneavoastră pentru admiterea în clasa pregătitoare la Colegiul din Iaşi - 

original, 

- o declaraţie notarială din care să reiasă că aţi încercat să luaţi legătura cu celălalt 

părinte, în legătură cu înscrierea pentru interviul copilului dumneavoastră în 

clasa pregătitoare la Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iaşi - original. 

Prin semnarea acestei cereri, îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în calitate de operator, 

prin unitatea de învăţământ în calitate de împuternicit. Datele nu vor fi dezvăluite 

către terţi. 

În cazul în care familia va primi un răspuns nefavorabil din partea comisiei de 

admitere, Colegiul „Richard Wurmbrand” își rezervă dreptul de a nu vă oferi 

explicații scrise sau verbale iar taxa de interviu este nereturnabilă. 

În cazul în care familia va primi un răspuns favorabil, va trebui să semnați 

Contractul educațional și să achitați contravaloarea primelor trei luni de școlarizare 

în următoarele cinci zile lucrătoare. 

 

Data:      

Nume prenume tată ........................................................................ 

Semnătură tată ........................................ 

Nume prenume mamă ........................................................................ 

Semnătură mamă ........................................ 

 

Domnului Director al Colegiului Richard Wurmbrand Iaşi 


