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ÎNSCRIERE CREȘĂ 2022-2023 
 

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. 

  

NUMĂR GRUPE: 2 (grupa mare 24-36 luni) 

 NUMĂR TOTAL LOCURI: 40 

 NUMĂR LOCURI DISPONIBILE: 31 

 NUMĂR COPII REÎNSCRIȘI: 9 

 

PROGRAM ÎNSCRIERE: 02 - 12.08. 2022 între orele 9-15 

  

ACTE ÎNSCRIERE: 

1. Cerere tip de înscriere – se completează la înscriere și se semnează de ambii părinți.  
În cazul în care doar unul dintre părinți se prezintă la sediul unității școlare pentru înscriere, celălalt părinte va 

comunica o declarație olografă prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la creșă. 

2. Certificat  naștere copil – original și copie (2 exemplare)  

3. C.I. ambii părinți – original și copie (2 exemplare) 

4. Hotărârea de divorț (dacă este cazul) – original și  copie  

5. Hotărâre/ sentință de plasament sau de încredințare în vederea adopției  
6. Adeverință de la locul de muncă al părinților, prin care se atestă calitatea de angajat cu 

contract de muncă 

7. Documente doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și acolo unde este 

cazul, a celor specifice de departajare  

8. Adeverință de la medicul de familie cu specificația Apt pentru colectivitate/ Clinic 

sănătos. 
 

Persoana de contact: Dumitrescu Loredana, tel. 0256217172 
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