
CERERE 

 de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale  

prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, 

domiciliat în Brașov, str.___________________________________________, nr._______________, 

bloc___________, sc.________, ap._______, telefon_______________, e-mail________________, 

posesor al B.I./C.I. seria______, nr.___________, eliberat de _______________, la data de 

_____________, având CNP _____________________, în calitate de părinte/reprezentant legal, vă rog 

sa îmi aprobați acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate 

de educație timpurie antepreșcolară.  

1. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________, înscris la Unitatea de educație timpurie 

antepreșcolară_____________________ 

2. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________, înscris la Unitatea de educație timpurie 

antepreșcolară_____________________ 

3. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________, înscris la Unitatea de educație timpurie 

antepreșcolară_____________________ 

4. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________, înscris la Unitatea de educație timpurie 

antepreșcolară_____________________ 

 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile Codului penal privind infracțiunea de fals în 

declarații că pentru acest copil nu s-a depus altă cerere în vederea acordării unui/unor beneficii 

similare. 

 

Data______________________                                               SEMNĂTURA__________________ 
 

Se atașează următoarele documente: 

 Actul de identitate al solicitantului (copie); 

 Actul de identitate al celuilalt părinte în cazul părinților căsătoriți, necăsătoriți, în situația în 

care aceștia conviețuiesc împreună (copie); 

 Hotărâre de divorț, în cazul părinților divorțați, care să ateste domiciliul statornic al copilului 

pentru care se solicită ajutorul, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească ( 

în copie legalizată) 

 Certificatul de naștere a copilului (copie); 

 Adeverință emisă de către o unitate de educație timpurie antepreșcolară cu sediul în 

Municipiul Brașov, care să ateste faptul că minorul aflat în întreținere, pentru care se solicită 

ajutorul financiar, este înscris și beneficiază de serviciile acelei unități ( original) 

 Adeverință emisă de Serviciul Public de Administrare Creşe din Municipiul Braşov din care 

să rezulte că minorul pentru care se solicită ajutorul financiar, nu este înscris și nicio persoană, 



dintre solicitanți, nu a refuzat un loc la creșele din sistemul public ori nu a retras copilul aflat 

în întreținere de la una dintre creșele din sistemul public ( original); 

 Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ 

solicitanți, după caz,   desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori 

exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată ( copie). 

    Extras de cont sau orice alt document emis de către unitatea de educație timpurie 

antepreșcolară, din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând 

unității amintite cât și extras de informare emis de O.N.R.C. sau orice alt document justificativ 

care să ateste că unitatea de educație timpurie antepreșcolară figurează cu sediul în Municipiul 

Brașov, potrivit legislației în vigoare ( original)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


