ÎNSCRIEREA LA CREŞĂ

ANUNŢ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ - anul școlar 2019-2020
1. Conform H.G. 1252/2012- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a
creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară
se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în
ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare
aprobat. “
2. Pentru anul şcolar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE se preiau la sediul Serviciului
Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, în
perioada 01 iulie 2019-30 august 2019
3. Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la creşă:
a) cererea de înscriere (tip); anexată
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere
ale fraţilor minori, copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în
vederea adopţiei; (originalele se vor prezenta funcţionarului de la ghişeu)
d) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţii legali din care să rezulte că
raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este
sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă- în original
f) copie după certificatul de naştere al copilului; (originalul se va prezenta funcţionarului de la
ghişeu)
Important! Observaţii:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
art.12:(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care
solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin
sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte
în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea
şi îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiş pentru
părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverinţă de la locul de muncă, conform
O.U.G. 111/art.12.
1.Se vor lua în calcul doar cererile părinților care au domiciliul/reședința în Municipiul
Timișoara.
2. Perioada de evaluare a dosarelor: 02.09.2019 – 06.09.2019
Comunicarea rezultatelor: 09.09.2019
Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (10.09.2019)
Rezolvarea contestațiilor: 24 ore (11.09.2019)
4.Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri ori incomplete şi nefinalizate, se pot
ridica de la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul

Revoluției 1989 nr. 3, pe baza fluturaşului de înregistrare. Acestea se pot redepune, cu
documente actualizate, conform cerinţelor afişate, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019.
Criterii de departajare
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi
numărul de locuri disponibile în creşe.
Criterii - punctaj aferent:
1. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţi legali (care au raportul de muncă/serviciu
nesuspendat)/sau cei care urmează o formă de învăţământ la zi - 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluării activităţii profesionale de către părintele care se află în concediu pentru
îngrijirea copilului:
- Celor care îşi reiau activitatea până la 31 august 2019– 5 puncte
- Celor care îşi reiau activitatea în luna septembrie 2019 – 4 puncte
- Celor care îşi reiau activitatea în luna octombrie 2019– 3 puncte
- Celor care îşi reiau activitatea în luna noiembrie 2019– 2 puncte
- Celor care îşi reiau activitatea în luna decembrie 2019– 1 punct
- Celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2020 – 0 puncte
3. Fraţi care frecventează deja creşa/grădiniţa – 1 punct
4. Situaţia familială: - familie monoparentală – 10 puncte
5. Numărul de copii în întreţinere:
- 1 copil – 1 punct/ 2 copii – 3 puncte/ 3/mai mulţi copii – 5 puncte
Excepţii: -în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant
legal/când nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul
de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
-în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar
dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa
de vârstă corespunzătoare.

DOSARUL MEDICAL
Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi
admişi şi va cuprinde:
- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte
de a începe frecventarea unităţii.
- analize medicale: (testare la tuberculină, examen coproparazitologic, examen coprocultură
şi exudat faringian pentru copil) emise cu maxim 30 de zile anterioare;
- fişa de imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu
privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi
eliberat de medicul de familie).

Numărul aproximativ de locuri libere în creșe pentru anul școlar 2019-2020 este de 245.

CERERE *
pentru înscriere la creşă

Către,

SERVICIUL PUBLIC CREŞE TIMIŞOARA
DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnata/ul ............................................................... domiciliat în
Timişoara, Str. ................................................... nr. ....... bl. ........ sc. ....... et.
.......
ap.
..........,
prin
prezenta
solicit
înscrierea
copilului
...................................... ...................... , născut/ă la data de .......................,la
Creşa.................................. din Str. ............................. nr. .........., în anul
şcolar 2019 - 2020.
Anexez prezentei cereri dosarul întocmit conform documentelor
solicitate, în baza prevederilor legale și sunt de acord cu privire la
colectarea,stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, să poată fi
folosite și prelucrate de către Serviciul Public Creșe Timișoara în scopul
înscrierii copilului la creșă.

Date de contact: telefon ..............................................
email .................................................

Timişoara,
Data ....................

Semnătura,

* Dosarele complete vor fi depuse în perioada 01.07-30.08.2019 la sediul Serviciului
Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3

