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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
 
 

Este completată de părinți/reprezentant legal, se va scrie cu majuscule, folosind cerneală sau pix albastru. 
1. Informaţii despre copil: 

1.1 Nume ___________ Prenume __________________ CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Data naşterii: Ziua _____________, 

Luna____________, Anul________, Sex M       F         , Naționalitate _____________, Religie _______________, Limba 

Maternă____________ 

Domiciliul stabil ______________________________________________________________________________________ 

Data ultimului control medical __________________________________________________________________________ 

1.2 Prezenta FIȘĂ DE ÎNSCRIERE este un preambul la Contractul de Prestări servicii Creșa ”Prichindel nr. ...........”și va fi 
analizată împreună cu documentele atașate. Înscrierea se finalizează după analiza tuturor documentelor și încheierea 
contractului tip. 

1.3 Înțeleg că prezenta cerere exprimă doar intenția de înscriere a copilului la creșă, nu certifică ocuparea unui loc existent 
vacant și am luat la cunoștință de prevederile REGULAMENTULUI DE ÎNSCRIERE LA CREȘĂ și sunt de acord cu termenii 
și condițiile prevăzute. 

1.4 Confirm că am luat la cunoștință de faptul că, în situația în care în termen de 10 zile calendaristice de la data la care 
copilul meu a fost admis să frecventeze creșa, nu ne-am prezentat la creșă pentru a beneficia de serviciile oferite în 
cadrul acesteia (cu excepția situațiilor medicale confirmate prin acte medicale și comunicate în timp util creșei 
respective), locul va deveni disponibil în vederea admiterii altui copil. 

1.5 Programul pentru care se optează: PROGRAM LUNG            , PROGRAM SCURT         ; 
1.6 Copilul este alergic: DA         , NU         ; Dacă este alergic, enumerați tipul de alergie:____________________________ 

        Alergii: (reacții alergice)____________________________________________________________________________ 

1.7 Prezintă copilul vreo formă de dizabilitate DA        , NU        (Dacă răspunsul este DA vă rugăm să detaliați):_________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Psihică: (ex: dificultăți de învățare) ___________________________________________________________________ 
Fizică: __________________________________________________________________________________________ 

1.8 A fost încadrat copilul vreodată într-un program de educație specială? DA         ,  NU           ; 
1.9 A suferit copilul vreo intervenție chirurgicală? DA         , NU         ; (Dacă DA, exemplificați): ______________________ 
1.10  Există vreo activitate la care copilul nu poate participa? Dacă DA, de ce?_____________________________________ 
1.11  Descrieți tipul de dietă cu care este copilul obișnuit:_____________________________________________________ 
1.12 Vă rugăm menționați orice informație suplimentară referitoare la copilul dumneavoastră:______________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Anexez următoarele documente: 
- Dosar plic - declarație cu actele cuprinse în dosar (opis); 

- Fișa de înscriere tip (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei); 

- Copie după certificatul de naștere al copilului; 

- Copie după cartea de identitate a ambilor părinți/reprezentanți legali/ părintelui, în cazul familiei monoparentale; 

- Act proprietate/Contract de închiriere valabil minim doi ani, cu o vechime de minim 1 an înaintea depunerii dosarului, pentru cei 

care locuiesc cu chirie pe raza orașului Voluntari declarat la organele fiscale teritoriale, după caz; 

- Contract valabil la utilități: salubritate, apă și canal pentru locuința/proprietatea de pe raza orașului Voluntari, după caz; 

- Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți/părinte, în cazul familiei monoparentale (cu precizarea valabilității contractului de 

muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de 

șomaj – acolo unde este cazul; 
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- Copie după decizia de acordare a indemnizației pentru creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu 

pentru îngrijire copil) sau adeverință cu fișa plătitor pentru indemnizație creștere copil, eliberată de Agenția de plăți și inspecție 

socială, după caz; 

- După caz, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de 

încredinţare în vederea adopţiei; 

- Certificat căsătorie/divorţ copie (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ certificat de divorț notarial), după caz; 

- Alte acte doveditoare pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare; 

- Certificat fiscal care să ateste că părinții/reprezentanții legali/părintele, în cazul familiei monoparentale al beneficiarilor nu 

figurează cu datorii restante la bugetul local (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată al anului în curs. 

 
3. Informaţii despre părinţi/reprezentaţi legali: 
3.1 MAMA – Nume ___________ Prenume _____________ Data nașterii: Ziua____ Luna ___ Anul ____ Domiciliul actual 
__________________________________ Limba vorbită ____________ Alte limbi cunoscute _______________________ 
Studii: ______________________ Ocupația actuală ____________________ Locul de Muncă _______________________ 
Tel.Mobil _______________ Tel. Acasă __________________Fax. ______________ e-mail:_________________________ 
 
3.2 TATA – Nume ___________ Prenume ______________ Data nașterii: Ziua____ Luna ___ Anul ____ Domiciliul actual 
____________________________________ Limba vorbită ______________ Alte limbi cunoscute ___________________ 
Studii: ____________________ Ocupația actuală ____________________ Locul de Muncă _________________________ 
Tel. Mobil _______________ Tel. Acasă___________________ Fax. ______________ e-mail:________________________ 
3.3 Numele și Prenumele medicului (de familie sau al copilului)________________________Tel. Medic_______________ 
 
 
Numele și prenumele mamei________________________     Numele și prenumele tatălui________________________ 
 
 Semnătura________________________                                                                                      Semnătura________________________ 
 
                       
 

 


