APROB,
DIRECTOR,
RUS ROXANA-AXENIA

Nr.______din___________

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a) ________________________________________________, domiciliat(ă)
în
________________________________________________________________________, identificat/ă cu
C.I.,seria___,nr._______________eliberată de SPCLEP _______la data de __________ având CNP
________________________ ,număr de telefon _______________în calitate de părinte/reprezentant
legal al copilului_______________________________________,născut la data de__________________.
Prin prezenta solicit înscrierea fiului/fiicei mele la Creșa Deva, în anul școlar 2021-2022
(septembrie 2021 - august 2022), începând cu data de_______________, la secția cu predare în limba
___________, situată pe str. _____________,nr. ____.
Confirm că am luat la cunoştinţă faptul că, în cazul admiterii copilului meu, în situaţia în care în
termen de 10 zile calendaristice de la data de începere a anului școlar sau de la data admiterii nu ne-am
prezentat la creşă pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul acesteia (cu excepţia situaţiilor medicale
confirmate prin acte medicale), locul va deveni disponibil în vederea admiterii altui copil.
Anexez prezentei următoarele documente:
1. dosar plastic cu sinăꓼ
2. certificatul de naştere al copilului- copie;
3. actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţi lor legali cu domiciliul sau reședința în municipiul
Deva; certificatele de naştere ale fraţilor minori ; certificat de deces prin care să demonstreze faptul că
are în întreţinere copilul, pentru familie cu părinte unic; copie a hotărârii judecătorești/sentinței de
plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției (după caz, copie);
4. adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinții/ reprezentanții legali, care să cuprindă venitul
BRUT al lunii anterioare depunerii dosarului în vederea înscrierii la Creșa Deva. După caz, acestea
pot fi :
a. Adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultima lună, anterioară depunerii dosarului in
vederea înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);

b. Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de

Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Hunedoara (dacă mama/tata este sau a fost în ultima lună
în această situaţie) – în copie;
c. copie după ultima Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau
Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu
este salariat);
d. declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în ultima lună nu a realizat venituri ( în situaţia în care
părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultima lună anterioară înscrierii );

5. Adeverință de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care
se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă ꓼ
6. adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de învațământ la stat la zi
(dacă este cazul );
7. Sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) – (dacă este cazul, copie) ;
8. Declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate
cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;
9. Adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut
al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii propriu-zisă.
10. avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea
cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
11. fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la
intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);
12. analize medicale:exudatul faringian, coprocultura si examen coproparazitologic pentru copil;
Notă:
a) Comisia de selecție a dosarelor va acorda punctaje conform Criteriilor de departajare a dosarelor
pentru admiterea copiilor la creșă, în baza dosarului care cuprinde actele de la punctele 1)- 8) .
b) Completarea dosarelor se va face la momentul intrarii copilului în colectivitate (la creşă), pentru copiii
declaraţi admişi şi va cuprinde documentele de la punctele 9),10),11),12).
Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Legii nr. 190/2018 și
a Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
Data:___________
Semnătura:__________________

