
Cerere de înscriere sau de retragere din unitatea de 
învățământ pentru anul școlar 2020-2021 

  
Cerere de înscriere sau de retragere (valabile fiecare, după caz) din unitatea de învățământ cu 
numărul: ....și numele:....................  ...................din orașul (comuna) ................, pentru anul școlar 
2020-2021, a elevului(ei):..................................... clasa:...... 
Subsemnatul (a)............................................................ domiciliat (ă) în orașul 
(comuna)...................., județul........................., cu adresa locuinței............. 
......................................................... în calitate de părinte, tată:..................... 
mamă:............................., după caz tutore și adresa tutorelui........................... 
............................................................. al elevului(ei).................................... 
care dorește să participe la începerea anului școlar  2020-2021 ca viitor învățăcel în unitatea 
dumneavoastră de învățământ cu numele și adresa: ................................................................. 
.......................................... 
în clasa.......... seria :................ specializarea:................................................... 
Vă solicităm ca în urma răspunsului oferit nouă: părinți sau după caz tutore, asumat în scris de către 
unitatea de învățământ către care înaintăm cererea, pe baza analizei efectuată de conducerea unității 
de învățământ a condițiilor și criteriilor pe care vi le impunem și le formulăm mai jos, să considerați 
ca înscris sau retras, pentru anul școlar 2020-2021 a copilului nostru în / din cadrul unității de 
învățământ pe care o reprezentați; în măsura în care acceptați (având ca efect înscrierea) toate 
condițiile sau respingeți fie și una dintre cele 5 (cinci) condițiile (având ca efect retragerea) cerute 
prin prezentul act, de către noi, pentru copiii noștri, avuți în grijă de la Iisus Hristos - Dumnezeu și 
Om - Cap al Sfintei Biserici Ortodoxe, Căruia ne supunem și slujim și care a spus „Iisus, văzând, S-
a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este 
împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil 
nu va intra în ea.” (Marcu 10, 14-15) 
 
Condițiile - criterii cerute imperativ și absolut: 
1. Exercitarea fără purtarea măști la gură în interiorul clădirilor unităților de învățământ  a actualilor 
și viitorilor învățăcei cât și a tuturor cadrelor de învățământ, considerând ca modelul rău dat copiilor 
este cheia de boltă a eșecului educațional al generațiilor viitoare, pe care nu le vrem compromise. 
2.Exercitarea fără scanare ca triaj la intrare, la ieșire sau în tot timpul afectat perioadei de 
învățământ,  tuturor implicați ce se găsesc în aria unității școlare. 
3.Exercitarea fără testare și fără distanțare fizică, fie cu RT PCR, fie alte teste medicale în tot timpul 
afectat perioadei de învățământ, în aria unității școlare. 
4. Exercitarea fără școală digitală, online, la nicio materie, disciplină. 
5. Exercitarea fără vaccinarea obligatorie în incinta unităților de învățământ. 
Această cerere se va întocmi în două sau trei (după caz) exemplare originale, urmând a primi număr 
de înregistrare cu semnătura și stampila unității de învățământ, ca semn al valabilității prezentei 
cereri într-o instanță de judecată: 
1. Primul exemplar aparține unității de învățământ, data, număr de înregistrare, semnătura, 

stampila: ........................................................... 
2. Al doilea exemplar (în copie originală), părintele - tată, nume și prenume, data, semnătura: 

......................................................................................... 
3. Al treilea exemplar (în copie originală), părintele - mamă, nume și prenume, data, semnătura: 
..................................................................................... 
4. Al doilea exemplar secund după caz tutorelui (în copie originală), nume și prenume, dată, 
semnătura:......................................................................... 
5. Al treilea exemplar secund după caz elevului (în copie originală) orfan sau cu unul sau ambii 
părinți absenți cu specificația motivului absenței, nume și prenume, data, semnătura, 
vârsta.................................................................. 
Vă mulțumim 

Domnului director și conducerii unității de învățământ:................................... 


