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Cererea de înscriere a copiilor la creșă va fi semnată de ambii părinți, iar în cazul în care doar unul dintre aceștia se prezintă la sediul unității
școlare pentru depunerea dosarului, celălalt părinte va transmite o declarație olografă prin care își va exprima acordul cu privire la înscrierea copilului
la acea unitate de învățământ (conform procedurii ).
Dacă solicitarea se încadrează în criteriile generale și în limita locurilor disponibile, nu se mai iau în calcul criteriile specifice, iar repartizarea
se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale îndeplinite.
În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor care nu se
încadrează în criteriile generale se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform criteriilor specifice.
Dosarul poate fi depus la unitatea școlară doar dacă acesta conține toate documentele solicitate, în caz contrar va fi restituit pentru completare;
redepunerea dosarului se va realiza în perioada de înscriere, fără a depăși termenele indicate. Nu se admit completări ulterioare!
Rezultatele vor fi afișate anonimizat conform numărului de înregistrare primit la depunerea dosarului.

FIȘA cu PUNCTAJE
CRITERII GENERALE1 admitere creșă
Nr.
crt.

Criteriu

DA/
NU

Documente justificative

1. Orfan de ambii părinți/aflat în plasament (situația copilului provenit de la o

Certificat de deces al părinților, hotărâre
judecătorească, adeverință de la Direcția pentru
protecția copilului etc.
Certificat deces al părintelui

3. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat(ă), în anul școlar 2022-2023 în

Adeverință de la unitatea școlară - Școala
Gimnazială nr.2/Grădinița cu Program Prelungit
nr. 29 Timișoara
Certificat de încadrare în grad de handicap/
Certificat de orientare școlară și profesională/
Document medical eliberat de medicul specialist

casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează
situației copilului orfan de ambii părinți)
2. Orfan de un singur părinte
unitatea de învățământ

4. Existența unui certificat de încadrare în grad de handicap/certificat de
orientare școlară și profesională

CRITERII SPECIFICE admitere creșă
a) FAMILII BIPARENTALE
Nr.crt.

1.

2.

3.

Criteriu
DOMICILIUL
*în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 22 (maxim 10 puncte)
a) stabil în Timișoara
b) viză de reședință în Timișoara
*în afara circumscripției Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 6 puncte)
a) stabil în Timișoara
b) viză de reședință în Timișoara
COPII MINORI ÎN FAMILIE (maxim 3 puncte)
(în afara celui pentru care se depune dosarul 3)
-1 copil
-2 copii
-3 sau mai mulți copii
LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR
*în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 10 puncte)
a) Părinte cu loc de muncă
(5p pentru fiecare părinte care are loc de muncă la data depunerii dosarului)

b) Părinte cu Contract de muncă suspendat pentru îngrijire copil
-reluarea activității înainte de 01.09.2022
-reluarea activității în luna septembrie/ octombrie 2022
-reluarea activității în luna noiembrie/ decembrie 2022
-reluarea activității în luna ianuarie/ februarie 2023
-reluarea activității după luna martie 2023

Punctaj total

10 (5+5)
4 (2+2)

Punctaj
Comisie

Documente
justificative

Copie după actul de
identitate pentru ambii
părinți

6 (3+3)
2 (1+1)
Copie certificat de
naștere pentru frați

1
2
3

5
5
4
3
2
1

Adeverință prin care se
demonstrează calitatea
de angajat

Decizia de suspendare
a Contractului de
muncă, în care este
precizată data reluării
activității

*în afara circumscripției Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 6 puncte)

a) Părinte cu loc de muncă
(3p pentru fiecare părinte care are loc de muncă la data depunerii dosarului)

3

Adeverință prin care se
demonstrează calitatea
de angajat

1

Conform Adresei ME nr.28347/11.05.2022
Conform Adresei ISJ Timiș nr. 2301/17/28.03.2022
3 În cazul depunerii dosarului pentru gemeni/tripleți, se acordă un punctaj suplimentar de 2 puncte pentru fiecare alt copil din această categorie și se cumulează cu
punctajul prevăzut la acest criteriu
2

1
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b) Părinte cu Contract de muncă suspendat pentru îngrijire copil
-reluarea activității înainte de 01.09.2022
-reluarea activității în perioada septembrie – decembrie 2022
-reluarea activității în perioada ianuarie – august 2023
PĂRINTE ÎNMATRICULAT ÎNTR-O FORMĂ DE
ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR CU FRECVENȚĂ LA ZI

4.

Decizia de suspendare
a Contractului de
muncă, în care este
precizată data reluării
activității

3
2
1

Adeverință care să
ateste că este
înmatriculat în anul
școlar 2022-2023

5
(punctajul nu se cumulează dacă același părinte este și încadrat cu loc de
muncă stabil sau se află în perioada de suspendare a Contractului de
muncă pentru îngrijire copil)
În caz de egalitate a punctajelor, pentru departajare se va lua în considerare data nașterii copilului, în ordine descrescătoare.
b) FAMILII MONOPARENTALE4

Nr.crt.
1.

2.

3.

Criteriu
DOMICILIUL
*în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 25 (maxim 10 puncte)
a) stabil în Timișoara
b) viză de reședință în Timișoara
*în afara circumscripției Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 6 puncte)
a) stabil în Timișoara
b) viză de reședință în Timișoara
COPII MINORI ÎN FAMILIE (maxim 3 puncte)
(în afara celui pentru care se depune dosarul6)
-1 copil
-2 copii
-3 sau mai mulți copii
LOCULUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR7
*în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 10 puncte)
a)Părinte cu loc de muncă
b)Părinte cu Contract de muncă suspendat pentru îngrijire copil
-reluarea activității înainte de 01.09.2022
-reluarea activității în luna septembrie/ octombrie 2022
-reluarea activității în luna noiembrie/ decembrie 2022
-reluarea activității în luna ianuarie/ februarie 2023
-reluarea activității după luna martie 2023
*în afara circumscripției Școlii Gimnaziale nr. 2 (maxim 6 puncte)
a) Părinte cu loc de muncă

Punctaj total

10
4

4.

Documente
justificative

Copie după actul de
identitate pentru ambii
părinți

6
2

1
2
3

10
10
8
6
4
2

6
b)Părinte cu Contract de muncă suspendat pentru îngrijire copil
-reluarea activității înainte de 01.09.2022
-reluarea activității în perioada septembrie – decembrie 2022
-reluarea activității în perioada ianuarie – august 2023

Punctaj
Comisie

6
4
2

Copie certificat de
naștere pentru frați

Adeverință prin care se
demonstrează calitatea
de angajat

Decizia de suspendare a
Contractului de muncă,
în care este precizată
data reluării activității

Adeverință prin care se
demonstrează calitatea
de angajat
Decizia de suspendare a
Contractului de muncă,
în care este precizată
data reluării activității

PĂRINTE ÎNMATRICULAT ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Adeverință care să
SUPERIOR CU FRECVENȚĂ LA ZI
ateste că este
(punctajul nu se cumulează dacă același părinte este și încadrat cu loc de
5
înmatriculat în anul
muncă stabil sau se află în perioada de suspendare a Contractului de
școlar 2022-2023
muncă pentru îngrijire copil)
În caz de egalitate a punctajelor, pentru departajare se va lua în considerare data nașterii copilului, în ordine descrescătoare.

Dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau certificatul de deces al unuia dintre părinți sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile
părintești
5
Conform Adresei ISJ Timiș nr. 2301/17/28.03.2022
6
În cazul depunerii dosarului pentru gemeni/tripleți, se acordă un punctaj suplimentar de 2 puncte pentru fiecare alt copil din sarcina multiplă și se cumulează cu
punctajul prevăzut la acest criteriu
7
Punctajele de la punctele a) și b) nu se cumulează în cazul familiei monoparentale
4

2

