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ANUNȚ IMPORTANT 

 

pentru înscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea  

Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov 

 pentru anul școlar septembrie 2020 – iulie 2021 

 

  

Pentru înscrierea în anul școlar septembrie 2020 – iulie 2021, cererea de înscriere înregistrată în 

evidențele Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov până la data 31.07.2020, trebuie 

completată cu documentele obligatorii de înscriere, enumerate în Regulamentul de înscriere în 

creșe aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr.363 din 31.07.2020. 

 

Dosarul de înscriere, în formă completă, se depune la fiecare creșă în parte, în funcție de 

opțiunea aleasă, până cel târziu la data de 21 august 2020.   

 

Pentru anul școlar septembrie 2020 – iulie 2021, după expirarea termenului de 

depunere/completare dosare, se procedează la aplicarea criteriilor de departajare și stabilirea 

rezultatului înscrierii dosarelor, pe locurile rămase disponibile după reînscriere. 

Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției pe adresa: 

www.cresebrasov.ro și se afișează la avizierul fiecărei creșe în parte, nu mai târziu de 11 

septembrie 2020. 

 

Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării 

restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de 

urgență/alertă/epidemie, etc. 

 

Pentru înscrierea copilului în creșă, pentru anul școlar septembrie 2020- iulie 2021, sunt 

obligatorii următoarele documente:   

1. cererea de înscriere – conform modelului din Anexa nr.1 din Regulament. 

Cererea se completează de părinte/reprezentant legal și se verifică, împreună cu documentele 

suport, de către persoana din creșă desemnată în acest sens. 

2. Documentele suport, care se depun, după caz, sunt: 

a. copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea.  

b. copie a certificatului de naștere pentru frații/surorile minori/minore 

c. copie a certificatului de căsătorie al părinților şi/sau a livretului de familie, (dacă este cazul) 

d. copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal (copie C.I/B.I.) 

e. copie a sentinței de divorț (dacă este cazul) 

f. copie a certificatului de deces a unuia dintre părinți/reprezentanți legali (dacă este cazul). 

g. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției (dacă este cazul) 

h. adeverință de la asociațiile/fundațiile care acordă programe de protecție socială familiei, 

mamei sau copilului (dacă este cazul) 

i. adeverință tip, completată de angajator, în original, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, 

conform modelului din Anexa nr.2 din Regulament (dacă este cazul).   

j. copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate a părintelui/reprezentantului legal 

(dacă este cazul). 

k. adeverință, în original, de la unitatea de învățământ frecventată la zi de părintele 

/reprezentantul legal (dacă este cazul). 
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l. adeverință, în original, de la unitatea de învățământ primar frecventată de frate/soră a copilului 

pentru care se depune cererea. 

m. adeverință de la AJOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se 

află în căutarea unui loc de muncă.  

n. dovada obținerii de venituri din activități independente sau a calității de asociat într-o societate 

(adeverință sau Declarația 112/Declarația 205, vizate de ANAF, dacă este cazul), pentru 

părintele/reprezentantul legal care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract individual 

de muncă.  

o. adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului 

Sănătății nr.1002/2015 – formular model în Anexa nr.3 din Regulament. 

p. fișa de imunizării, întocmită conform prevederilor Ministerului Sănătății cu privire la intrarea 

copilului în colectivitate. 

r. opis cu documentele cuprinse în dosar – conform model din Anexa nr.6 din Regulament. 

s. declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la 

consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform model din 

Anexa 8 din Regulament. 

t. dosar plic.  

 

Analizele medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la 

intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși. 

 

Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, 

primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare. 

Punctajul cererii de înscriere în creșă se calculează prin însumarea punctelor obținute pentru 

fiecare situație în care se regăsește familia și copilul pentru care se solicită înscrierea. 

Fiecare punctaj obținut trebuie dovedit de documentele care constituie dosarul de înscriere în 

creșă. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


