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ANUNȚ 
 

Procesul de înscriere în creșă pentru anul școlar 2022-2023 începe în data de 16 mai 

2022, iar înscrierile din 30 mai – 30 iunie 2022. Etapa de depunere a dosarelor cu 

documentele necesare se vor desfășura zilnic între orele 8 - 12. 

 

Acte necesare înscrierii a copilului în creșă sunt următoarele 

- copie după certificatul de naștere al copilului; 

- copie după actele de identitate a părinților/reprezentantul legal și, după caz, 

copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în 

vederea adopției; 

- adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali, pentru 

tipul de program prelungit; 

- adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul 

copil este sănătos clinic; 

- avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit conform prevederilor 

elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în 

colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile 

înainte de a începe frecventare unității; 

- cerere de înscriere. 
-  

  Capacitatea instituției noastre este de 40 locuri: 

- 1 grupă mixtă (mijlocie/mare) cu copii de vârstă de la 13-24 luni și 25-36 

luni) 20 locuri; 

- 1 grupă mare (copii de la 25-36 luni)  20 locuri. 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele, dacă presupun existența,: 

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului 

care provine de la o casă de copii/centru de plasament familial se asimilează 

situației copilului orfan de ambii părinți; 

- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte 

- unui frate/soră înmatriculat în aceeaș unitate; 

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de încadrare în 

grad de handicap al copilului/. 

 

Criteriile specifice sunt în demers care vor fi afișate. 
 

 

Diretor centru 
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