
Documente necesare pentru actualizarea documentelor a cererilor de inscriere 

in centrele de zi de tip cresa 

 

Familie cu 2 parinti (mama + tata) 
 
Stare civila a parintilor: Casatoriti 

Documente copil 

 Certificat de nastere  (obligatoriu) 

 Document adoptie  (doar daca este cazul)  

 Certificat nastere al fratilor de varsta anteprescolara – (doar daca este cazul / reprezinta prioritate) 

Documente parinti 

 Buletin mama (obligatoriu) 

 Buletin tata (obligatoriu) 

 Certificat de casatorie (parinti) (obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca delegare, exercitare drepturi de parinte (doar daca este cazul) 

Observatii: Hotararea judecatoreasta de delegare si exercitare a drepturilor de parinte se aplica doar 

pentru persoanele care sunt desemnate in acest sens de catre instanta de judecata. 

Documente parinti (statut social) 

Statutul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Fiecare parinte (mama+tata) va 

adauga documentul doveditor conform listei de mai jos. Se va selecta pentru fiecare parinte doar 

documentul care determina statutul social. Documentele sunt obligatorii pentru ambii parinti. 

 Angajat - Adeverinta de venit  

 Somer - Adeverinta ALOFM  

 Elev/ Student - Adeverinta de elev / student 

 Persoana handicap  - Decizie de incadrare in grad de handicap/ invaliditate 

 Pensionar - Talon pensie 

 Activiati independente - Declaratie unica 212 vizata de A.N.A.F 

 Crestere copil - Decizie indemnizatie crestere copil (CIC) sau adeverinta reluare activitate la data 

intrarii copilului in colectivitate 

 Actionar sau Asociat Societate Comerciala - Declaratia 205  vizata de A.N.A.F 

 

Documente resedinta - Contract inchiriere sau alte documente justific (doar daca este cazul) 

Observatii: Daca unul dintre parinti are domiciliul legal in Sectorul 6 Bucuresti, nu se solicita adresa de 

resendinta. In cazul in care nici unul dintre parinti nu are domiciliul legal in sectorul 6 este necesara 

resedinta. Cererile cu adresa de resedinta in Sectorul 6 nu au prioritate la admitere. Cererile fara domiciliu 

/ fara adresa de resedinta nu indeplinesc criterile de eligibilitate pentru admitere in centrele de zi de tip 

cresa. 

Alte documente - In aceasta sectiune se vor adauga si alte documente (doar daca este cazul) 



 

Familie cu 2 parinti (mama + tata) 

 
Stare civila a parintilor: Necasatoriti 

Documente copil 

 Certificat de nastere  (obligatoriu) 

 Document adoptie  (doar daca este cazul)  

 Certificat nastere al fratilor de varsta anteprescolara – (doar daca este cazul / reprezinta prioritate) 

Documente parinti 

 Buletin mama (obligatoriu) 

 Buletin tata – concubin (obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca delegare, exercitare drepturi de parinte (doar daca este cazul) 

Observatii: Hotararea judecatoreasta de delegare si exercitare a drepturilor de parinte se aplica doar 

pentru persoanele care sunt desemnate in acest sens de catre instanta de judecata. 

Documente parinti – Statut social 

Statutul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Fiecare parinte (mama+tata) va 

adauga documentul doveditor conform listei de mai jos. Se va selecta pentru fiecare parinte doar 

documentul care determina statutul social. Documentele sunt obligatorii pentru ambii parinti. 

 Angajat - Adeverinta de venit  

 Somer - Adeverinta ALOFM  

 Elev/ Student - Adeverinta de elev / student 

 Persoana handicap  - Decizie de incadrare in grad de handicap/ invaliditate 

 Pensionar - Talon pensie 

 Activiati independente - Declaratie unica 212 vizata de A.N.A.F 

 Crestere copil - Decizie indemnizatie crestere copil (CIC) sau adeverinta reluare activitate la data 

intrarii copilului in colectivitate 

 Actionar sau Asociat Societate Comerciala - Declaratia 205  vizata de A.N.A.F 

 

Documente resedinta - Contract inchiriere sau alte documente justific (doar daca este cazul) 

Observatii: Daca unul dintre parinti are domiciliul legal in Sectorul 6 Bucuresti, nu se solicita adresa de 

resendinta. In cazul in care nici unul dintre parinti nu are domiciliul legal in sectorul 6 este necesara 

resedinta. Cererile cu adresa de resedinta in Sectorul 6 nu au prioritate la admitere. Cererile fara domiciliu 

/ fara adresa de resedinta nu indeplinesc criterile de eligibilitate pentru admitere in centrele de zi de tip 

cresa. 

Alte documente - In aceasta sectiune se vor adauga si alte documente (doar daca este cazul) 

 

 



 

Familie monoparentala (mama sau tata) 

 
Stare civila: Vaduv(a) 

Documente copil 

 Certificat de nastere  (obligatoriu) 

 Document adoptie  (doar daca este cazul)  

 Certificat nastere al fratilor de varsta anteprescolara – (doar daca este cazul / reprezinta prioritate) 

Documente parinti 

 Buletin mama sau tata (obligatoriu) 

 Certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinti - 

(obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca delegare, exercitare drepturi de parinte (doar daca este cazul) 

Observatii: Hotararea judecatoreasta de delegare si exercitare a drepturilor de parinte se aplica doar 

pentru persoanele care sunt desemnate in acest sens de catre instanta de judecata. 

Documente parinti – Statut social 

Statutul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Parintele va adauga documentul 

doveditor conform listei de mai jos..  

 Angajat - Adeverinta de venit  

 Somer - Adeverinta ALOFM  

 Elev/ Student - Adeverinta de elev / student 

 Persoana handicap  - Decizie de incadrare in grad de handicap/ invaliditate 

 Pensionar - Talon pensie 

 Activiati independente - Declaratie unica 212 vizata de A.N.A.F 

 Crestere copil - Decizie indemnizatie crestere copil (CIC) sau adeverinta reluare activitate la data 

intrarii copilului in colectivitate 

 Actionar sau Asociat Societate Comerciala - Declaratia 205  vizata de A.N.A.F 

 

Documente resedinta - Contract inchiriere sau alte documente justific (doar daca este cazul) 

Observatii: Pentru parintele cu domiciliul legal in Sectorul 6 Bucuresti, nu se solicita adresa de resendinta. 

Alte documente - In aceasta sectiune se vor adauga si alte documente (doar daca este cazul) 

 

 

 

 



 

 

Familie monoparentala (mama sau tata) 

 
Stare civila: Divortat(a) 

Documente copil 

 Certificat de nastere  (obligatoriu) 

 Document adoptie  (doar daca este cazul)  

 Certificat nastere al fratilor de varsta anteprescolara – (doar daca este cazul / reprezinta prioritate) 

Documente parinti 

 Buletin mama sau tata (obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca privind divortul - (obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca delegare, exercitare drepturi de parinte (doar daca este cazul) 

Observatii: Hotararea judecatoreasta de delegare si exercitare a drepturilor de parinte se aplica doar 

pentru persoanele care sunt desemnate in acest sens de catre instanta de judecata. 

Documente parinti – Statut social 

Statutul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Parintele va adauga documentul 

doveditor conform listei de mai jos..  

 Angajat - Adeverinta de venit  

 Somer - Adeverinta ALOFM  

 Elev/ Student - Adeverinta de elev / student 

 Persoana handicap  - Decizie de incadrare in grad de handicap/ invaliditate 

 Pensionar - Talon pensie 

 Activiati independente - Declaratie unica 212 vizata de A.N.A.F 

 Crestere copil - Decizie indemnizatie crestere copil (CIC) sau adeverinta reluare activitate la data 

intrarii copilului in colectivitate 

 Actionar sau Asociat Societate Comerciala - Declaratia 205  vizata de A.N.A.F 

 

Documente resedinta - Contract inchiriere sau alte documente justific (doar daca este cazul) 

Observatii: Pentru parintele cu domiciliul legal in Sectorul 6 Bucuresti, nu se solicita adresa de resendinta. 

Alte documente - In aceasta sectiune se vor adauga si alte documente (doar daca este cazul) 

 

 

 

 



 

 

Familie monoparentala (mama singura) 

 
Stare civila: Necasatorita 

Documente copil 

 Certificat de nastere  (obligatoriu) 

 Document adoptie  (doar daca este cazul)  

 Certificat nastere al fratilor de varsta anteprescolara – (doar daca este cazul / reprezinta prioritate) 

Documente parinti 

 Buletin mama (obligatoriu) 

 Hotarare judecatoreasca delegare, exercitare drepturi de parinte (doar daca este cazul) 

Observatii: Hotararea judecatoreasta de delegare si exercitare a drepturilor de parinte se aplica doar 

pentru persoanele care sunt desemnate in acest sens de catre instanta de judecata. 

Documente parinti – Statut social 

Statutul social reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Parintele va adauga documentul 

doveditor conform listei de mai jos..  

 Angajat - Adeverinta de venit  

 Somer - Adeverinta ALOFM  

 Elev/ Student - Adeverinta de elev / student 

 Persoana handicap  - Decizie de incadrare in grad de handicap/ invaliditate 

 Pensionar - Talon pensie 

 Activiati independente - Declaratie unica 212 vizata de A.N.A.F 

 Crestere copil - Decizie indemnizatie crestere copil (CIC) sau adeverinta reluare activitate la data 

intrarii copilului in colectivitate 

 Actionar sau Asociat Societate Comerciala - Declaratia 205  vizata de A.N.A.F 

 

Documente resedinta - Contract inchiriere sau alte documente justific (doar daca este cazul) 

Observatii: Pentru parintele cu domiciliul legal in Sectorul 6 Bucuresti, nu se solicita adresa de resendinta. 

Alte documente - In aceasta sectiune se vor adauga si alte documente (doar daca este cazul) 

 

 


