
       Nr.de înregistrare _________/_____________  

 
  Către, 
         Direcția de Asistență Socială – Creșa ” Mămăruța  
 
 Subsemnatul/a __________________________________________, cu domiciliul sau 
reședința (stabilită de cel puțin 6 luni ) în Făgăraș, str._________________________________, 
nr.________, bl._____, sc._____, ap.____, identificat/ă cu C.I. Seria ___nr._______,eliberată de 
________________,la date de __________, număr de telefon __________________, în calitate de 
mamă/tată/reprezentant legal al COPILULUI ___________________________________________, 
născut la data de _____________, solicit înscrierea fiului/fiicei mele pentru a beneficia de serviciile 
oferit în cadrul Creșei de copii ”Mămăruța”, situată în Făgăraș, str. Cerbului, nr.5, începând cu data 
de * ___________________________ . 

 
 I. Documente necesare înscrierii copilului la creşă: 

-  copie a certificatului de naştere al copilului; 

 - copia actelor de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali care trebuie să dețină 

domiciliul în municipiul Făgăraș sau reşedinţa în municipiul Făgăraş, stabilită cu cel puțin 6 luni înainte 

de data depunerii cererii. 
- adeverinţă de la unitatea angajatoare pentru fiecare părinte din care să reiasă că aceștia deţin 

contract de muncă, precizarea venitului nu este necesară la depunerea dosarului, 
- adeverinţă/decizie de  la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea 

copilului în care se va specifica data reînceperii activității profesionale și a încetării suspendării 
contractului de muncă, 

- decizia privind aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil emisă de Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ( dacă este cazul ), 

- adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este 
cazul); 

- în cazul părintelui unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care se încredinţează minorul, 
care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, sentinţă de divorţ, copie certificat de deces al 
unuia dintre părinţi daca este cazul sau alte documente doveditoare ), 

- pentru cazurile sociale (dizabilităţi copii sau părinţi, copii aflaţi în tutela altor persoane 

pensionate, copii luaţi în plasament în familie, copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi) - acte 

doveditoare 

- dosar plic. 

 II Completare dosar în situaţia în care copilul este admis : 
1.Pentru copii admişi se depune, în prima jumătate a  lunii septembrie adeverinţă de venituri 

emisă de către angajator, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, document care trebuie să 

cuprindă venitul brut al acestuia pe ultimele 6 luni anterioare lunii septembrie. 

2.De asemenea se completează dosarul cu adeverință tip de intrare în colectivitate emisă de 

medicul de familie. 
 
            Data                                                                                      Semnătura 
 
 
 

 
* în cazul în care copilul nu se prezintă la creşă la data stabilită în prezenta cerere, părintele/reprezentantul legal are 
obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare motivele neprezentării, la Direcția de Asistenţă Socială unde s-a 
depus dosarul, în caz contrar locul va fi cedat următorului copil aflat pe lista de rezervă;   


