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MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

Str. Alexandru cel Bun, nr.3  Tel. 0233744771  Fax. 0233 744737 

E-mail:sappp@primariaroman.ro 
 

 

 

Acte și condiții necesare pentru acordarea serviciilor sociale în                                                                                 

Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc 

,,Casa Fluturasilor’’ 2021-2022 

 

1. ACTE NECESARE: 

1.1. Accesul copilului defavorizat în cadrul Centrului de zi pentru copii anteprescolari aflati in 

situatii de risc din mun.Roman ,,Casa Fluturasilor’’ se face în baza unui dosar care trebuie sa 

conţină următoarele documente: 

-  dosar incopciat 

- cerere de inscriere în centru, completată de parinte/ reprezentantul legal al copilului, tipizatul se 

gaseste la Centru; 

- copie si original după C.I. parinţilor/reprezentanţilor legali; 

- copie si original certificat de naştere copil pentru care se solicita inscrierea; 

- copie si original certificate de naştere fraţilor minori, daca este cazul; 

- copie si original certificat de casatorie parinti, daca este cazul; 

- copie si original certificat deces/ hotarâre judecătorească de divorţ sau declaraţie pe proprie 

răspundere că parinţii sunt despartiţi (in fata notarului, daca este cazul); 

- adeverinţă cu  salariul net pentru fiecare parinte, emisa pe luna anterioara depunerii cererii de 

inscriere; 

-  adeverință de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, în 

care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă; 

- adeverinţă eliberata de ANAF pentru fiecare parinte; 

- copie si original după ultima Declarație vizata privind veniturile realizate, înregistrată la 

Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală (în situația în care părintele este persoană 

fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat); 

- cupon ajutor social, daca este cazul; 

-  copie si original cupon alocaţie copii sau extras de cont; 

- copie si original cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul); 

- copie si original cupon de somaj, daca este cazul; 

- copie si original cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul); 

- adeverinta de la unitatea de invatamant, forma de zi, frecventata de catre parinti/ reprezentant 

legal, in situatia in care nu au loc de munca, daca este cazul; 

- copie si original hotarare de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă si 

irevocabilă si hotarare stabilire domiciliu minor, dupa caz; 
- in situatia in care, parintele caruia ii este incredintat copilul nu primeste pensie alimentara, va 

aduce de la notariat, Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de pensie alimentara; 

- copie si original dupa decizia de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt, 

privind acordarea indemnizatiei crestere copil sau dupa caz, copie dupa decizia privind acordarea 

stimulentului de insertie. 
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La intrarea in colectivitate a copiilor admisi: 

- fisa de imunizari, in original, intocmita conform prevederilor elaborate de catre Ministerul 

Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate; 

- adeverinta de la medicul de familie, in original, conform anexei 1 a Ordinului Ministrului Sanatati 

nr. 1002/2015 

- aviz epidemiologic, eliberat de catre medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore inainte de 

inceperea frecventarii Centrului de zi; 

- analize medicale: Exudat faringian, Coproparazitologic (efectuate inainte de intrarea in 

colectivitate). In situatia continuarii starii de alerta generate de pandemia Covid-19, se pot solicita 

si alte documente medicale ale copiilor sau membrilor de familie care sa ateste starea de sanatate a 

acestora (teste, dovada vaccinurilor, etc.) 

Toate documentele din dosarul de inscriere al copilului vor fi prezentate in limba romana. 

Actele eliberate intr-un alt stat vor fi redactate si traduse in limba romana de catre un traducator 

autorizat. 

Documentele din dosarul de inscriere al copilului, se inregistreaza la sediul Centrului de zi 

Casa Fluturasilor aflat in strada Spiru Haret nr. 33 bis. Telefon: 0786772058. Persoanele care 

refuza sa prezinte toate actele stabilite in Anexa referitoare la lista cu actele necesare inscrierii 

copiilor in Centrul de Zi nu vor fi inregistrate. 

Program primire dosare:  

Luni – Joi 08:00 - 15:00 

Vineri: 08:00 – 13:00 

 

 

2. CONDITII: 

Pentru ca un dosar sa fie considerat eligibil, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- Copii de varsta anteprescolara intre 1 si 3 ani care au domiciliul in Municipiul Roman si 

sunt apti din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea; 

- Ambii parinti sa aiba domiciliul stabil comun in Municipiul Roman; 

- Veniturile familiei sa nu depaseasca 1800 lei/ membru de familie. 

- Parintii/ reprezentantii legali ai copiilor, care nu au loc de munca si se afla in cautarea unui 

loc de munca si in maximum 4 luni de la admiterea copilului in centrul de zi, face dovada 

incadrarii pe piata muncii sau se afla in Concediu de crestere copil si in maximum 4 luni 

urmeaza sa se reintoarca la locul de munca si face dovada reincadrarii; 

- Copiii vor fi admiși pentru a frecventa centrul de zi în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut și în funcție de locurile disponibile în centru de zi, pentru anul antepreșcolar 

următor. Data depunerii cererii de inscriere in centru este criteriu de departajare dupa 

parcurgerea Grilei de evaluare. 

- Declaratia privind informarea parintelui/ reprezentantului legal privind data inceperii 

anului anteprescolar 2021-2022 
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GRILA DE  EVALUARE 

pentru stabilirea prioritatilor la admiterea in C.Z.F. 

 

I.  

1. Domiciliul stabil al parintilor  sa fie in Municipiul Roman – 10 puncte 

2. Venituri: 

VENIT ( maxim  1800/ membru de familie) 

o DA     Venit /membru de familie:  ………….. lei   

o NU 

 

a. Ambii parinti/parintele unic sa aiba loc de munca/student la zi – 10 puncte.  

Adeverinta de la unitatea de invatamant frecventata de catre mama la forma de zi (daca este cazul). 

b. ambii parinti nu lucreaza – 0 puncte 

c. Parinte unic cu raport de munca suspendat  - 0-10 puncte, calculate astfel: 

• reluarea activității înainte de luna octombrie 2021 – 10 puncte 

• reluarea activității din luna noiembrie 2021 – 8 puncte 

• reluarea activității din luna decembrie 2021 – 6 puncte 

• reluarea activității din luna ianuarie 2022 – 3 puncte 

• reluarea activității din luna februarie  2022 – 1 punct 

• reluarea activității dupa 1 martie 2021 – 0 puncte 

d. Un parinte lucreaza  - 5 puncte. 

 iar al doilea părinte Contract de muncă suspendat  0-5 puncte, calculate astfel: 

• reluarea reluarea activității înainte de luna octombrie 2021 – 5 puncte 

• reluarea activității din luna noiembrie 2021 – 4 puncte 

• reluarea activității din luna decembrie 2021 –3 puncte 

• reluarea activității din luna ianuarie 2022 – 2 puncte 

• reluarea activității din luna februarie  2022 – 1 punct 

• reluarea activității dupa 1 martie 2021 – 0 puncte 

e. Un parinte cu raportul de munca suspendat si unul nu lucreaza / somaj – 1 punct 

3. Starea de sanatate a copilului sa fie dovedita cu adeverinta medicala eliberata de medicul de familie a 

copilului cu textul „apt de intrare in colectivitate” – 10 puncte.  

4. Situatia familiala: 

a. Monoparentala sau in curs de divort – 10 puncte; 

b. Biparentala (casatoriti, uniune consensuala) – 5 puncte; 
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5. Numar copii in intretinere: 

a. 1 copil – 2 puncte; 

b. 2 copii – 4 puncte; 

c. 3 copii şi mai multi de 3 copii – 6 puncte; 

d. Copii gemeni / tripleti – 5 puncte.  

Se va completa cate un dosar pentru fiecare copil. 

6. Mame care au in ingrijire un alt copil sub varsta de 1 an (se ataseaza copie dupa certificatul de nastere a 

copilului) - 2 puncte. 

7. Familia cu un parinte unic (se va atasa un act notarial/ sentinta prin care incredinteaza minorul, care sa 

demonstreze faptul ca are in intretinere copilul) – 10 puncte. 

8. Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte (se va atasa ancheta sociala): 

a. ambii parinti beneficiaza de ajutor de somaj; 

b. copii aflati in tutela altor persoane pensionate  conform prevederilor legale in vigoare; 

c. copii aflati in situatii de risc de separare  de parinti. 

d. moral scazut, parinti care consuma droguri, alcool; 

e. provin din familii afectate de boli cronice grave; 

f. au beneficiat de masuri de protectie si au fost reintegrati in familie; 

g. copiii maltratati, abuzati, neglijati. 

II.  A  FOST BENEFICIAR DE SERVICII SOCIALE IN ANUL 2020-2021? 

o DA 

o NU 

 

Total punctaj: …………………… 

 

Nr. si data de inregistrare a inregistrarii cererii de inscriere: ………………………………….. 

 

Cei care acumuleaza acelasi punctaj vor fi departajati dupa numarul si data inregistrarii cererii. 

 

III. Calendar inscriere an anteprescolar 2021-2022 :   

Primire dosare 06.09.2021 – 17.09.2021 

Analiza dosarelor si stabilirea listei de acces 20.09.2021 – 24.09.2021 

Intocmire anchete sociale 27.09.2021 – 01.10.2021 
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Afisare rezultate finale 05.10.2021 

Deschidere an anteprescolar locatie Dandu 

2021-2022 

11.10.2021 

 

IV. Mentiuni: 

Incepand cu data de 11.10.2021 vor frecventa Centrul de Zi un numar de 20 de bene-

ficiari, ulterior in jurul datei de 01.12.2021 urmatorii 34 de beneficiari vor fi contacti pentru 

inceperea frecventarii Centrului. 

 

  

 


