
 

Direcției  generale asistență socială 

 și protecția familiei mun. Bălți, 

dnei Veronica Munteanu, șef 

de la_____________________________ 

 

domiciliat (ă) pe adresa_______________ 

_________________________________ 

tel._______________________________ 

 

C E R E R E  

privind acordarea Serviciului de grupă Creșă  

 

 În conformitate cu prevederile Regulametul de funcționare a Secției de zi 

pentru copii cu necesități speciale de vîrstă cuprinsă între 4 luni - 3 ani” din cadrul 

Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din Bălți, aprobat 

aprobat prin  Decizia Consiliului municipal Bălți, nr. 2/6 din 27.03.2014 și ulterior 

prelungit prin Decizia Consiliului municipal Bălți, nr. 1/3 din 04.02.2016, 

prevederile regulamentului cu privire  la organizarea și funcționarea grupei „Creșă 

Socială” pentru copii pînă la vîrsta de 3 ani în IET nr.13, aprobat prin Decizia 

Consiliului mun. Bălți  nr. 13/2 din 14.02.2017, dat fiind vulnerabilitatea familiei, 

în scopul prevenirii separării copilului, sub 3 ani, de familie, solicit 

înscrierea/prelungirea înmatriculării copilului minor 

__________________________________________________________________ 
                                                 (nume/prenume) (data/luna/anul nașterii) 

în cadrul  

o Secției de zi pentru copii cu necesități speciale de vîrstă cuprinsă între 4 luni 

- 3 ani” din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru 

Copii din Bălți, 

o Grupei „Creșă Socială” pentru copii pînă la vîrsta de 3 ani în IET nr.13 

 

pachet de cerințe 

 

 Certificatul de naștere a copilului (2 copii); 

 Copia actelor de identitate a părinților (2 copii); 

 Copia la actelor de identitate a membrilor de familie (1 copie); 

 certificat privind componența familiei/ copia contractului de locaţiune;  

 certificat de salariu de la locul de muncă;  

 certificat privind confirmarea statului de șomer 

 Extrasul din carnetul de dezvoltare a copilului (formularul N 112/e); 

 Informația privind imunizările copilului, eliberate de medicul de familie; 

 Analizele la sînge pentru: Sida, RW, HBsAg “Antigen HBs”. 

 Numărul de înregistare la grădiniță de la DÎTS; 

 Certificatul despre contactul cu bolile contagioase (este valabil numai 3 zile); 

 Adeverință/certificat de la locul de muncă ca confirmare. 

 

Data _______________                                 Semnătura solicitantului_________________ 


