
Doamna Director Exexutiv,

Subsemnaţii_________________________________________________________,
cu domiciliul în localitatea___________, str. ____________________________________, 
vă informăm că fiul/fiica______________________________________, născut/ă la data 
de  _____________,  va  desfăşura  activităţi  remunerate  în  domeniile  cultural,  artistic, 
sportiv, publicitar şi de modeling, conform H.G. nr. 75/2015. 

Menţionăm  că  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  de  la  începerea  activităţii  vom 
prezenta la sediul autorităţii locale o copie, certificată conform cu originalul, a contractului 
individual de muncă.

Anexez următoarele acte:
a) copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;
b) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz;
d)  certificat  medical  eliberat  de un medic de specialitate  pediatrie,  care să  ateste  dacă 
copilul este apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări 
speciale privind condiţiile prevăzute la art 4 lit. c) şi d) din H.G. nr. 75/2015;
e)  aviz  psihologic  eliberat  de un psiholog cu drept  de  liberă  practică,  prin  care  să  se 
precizeze  dacă  particularităţile  psihice  ale  copilului  îl  recomandă  pentru  activitatea  în 
cauză, dacă acesta a fost informat, în funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere şi este de 
acord  cu  participarea  la  activitate,  precum  şi  recomandări  speciale  privind  condiţiile 
prevăzute la aart. 4 lit. c) şi d) din H.G. 75/2015;
f)  avizul  medicului  de  specialitate  medicină  sportivă  pentru  copiii  care  participă  la 
activităţi  sportive  de  performanţă,  inclusiv  recomandări  speciale  privind  condiţiile 
prevăzute la art. 4 lit. c) şi d) din H.G. nr. 75/2015. 
g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, 
pentru copiii care frecventează o formă de învăţământ, conform formularului prevăzut în 
anexa nr.  2 din H.G. nr.  75/2015, dacă activitatea este prestată î  perioada programului 
şcolar.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului 
European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

              Data                                                                                Semnătura

SOLICITANŢII AU OBLIGAŢIA DE A PREZENTA DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL, PENTRU CERTIFICARE.

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI  DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
CRAIOVA

 


