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PENTRU ANUL $COLAR 2019-2020

in perioada 03-28.06.2019 se vor derula inscrierile la creEele de stat din
Municipiul Piteqti, pentru copiii cu v6rste cuprinse intre 3 Iuni gi 3 ani, pentru anul scolar
2019-2020.

F Dosarele de inscriere pentru ocuparea unui loc in creqe, pentru anul Ecolar
2019-2020, se vor putea depune la sediul D.A.S. Piteqti din Bld. I.C. Britianu, Nr.56, astfel:

. in perioada 03-14 iunie 2019:
-luni, mar(i, miercuri in intervalul orar 830- 1500 (pauzi de masi 1210-1300),
-joi in intervalul orar 830- 1200, 1500 - 1800,

-vineri in intervalul orar 810- 1200.

. in perioada l8-28 iunie 2019,
-luni, rrrar(i,miercuri in intervalul orar 830 l2tto
-joi in intervalul orar 830- 1200, 1500- 1800,
-vineri in intervalul orar 830- 1200,

i in perioada 01.07-15.07,2019, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de
catre Comisia de analizl a dosarelor numiti prin dispozifie a Directorului executiv al
D .A.S, Pitcqti. Lista nominali cu punctajul stahi lit pentnr fiecare copil pentru care s-a
depus dosar de inscriere la cregi in anul gcolar urmitor, respectiv incep6nd cu luna
septembrie a anului in curs va fi afigatI la Avizierul existent Ia D.A.S. Piteqti gi publicati pe
site-ul D.A.S. Pitegti, respectiv www.das .ro Ei pe site-ul Primiriei Municipiului Piteqti.

)> Punctajul stabilit si acordat fieclrui copil in baza actelor depuse la dosarul
pentru in scrierea n cresi poate fi contestat de citre pirintiilreprezentanfii legali ai
copilului in termen de 2 zile lucrltoare de la data publicirii. Contesta{iile se depun la
Registratura D.A.S. Pite;ti gi vor fi analizate de cltre o Comisie de solutionare a
contestafiilor constituiti in baza dispozi(iei Directorului executiv al DASP, in termen de 3
zile lucrltoare de la data expiririi perioadei de depunere a contestatiilor.

) DupI expirarea perioadei de contestafie, Directorul executiv al D.A.S. Piteqti
aprobi prin dispozi(ie, lista cu copiii inscriqi 9i admigi pentru a frecventa crega pentru anul
qcolar 20I9-2020, respectiv perioada septembrie 2019-iunie 2020. Copiii vor fi admi;i
pentru a frecventa creqele in ordinea descrescitoare a punctajului ob{inut in urma
evaluirii dosarelor, in func(ie de locurile disponibile in cregi pentru anul gcolar urmltor,
dar si de opfiunea plrinfilor/ reprezentanfilor legali. in cazul in care op(iunea ini(iali a
pirintilor/reprezenta n tilor legali nu poate fi indepliniti, aceqtia pot opta pentru un loc
intr-o creql in care au rlmas locuri neocupate.
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Actele necesare inscrierii copiilor Ia cregi sunt:

1. copie dupi certificatul de nagtere al copilului;
2. copie dupi actele de identitate ale pirinfilor/reprezentanfilor legali, certificatele de

nagtere ale frafilor minori gi, dupd caz, copie a hotir6rii/sentinfei de plasament sau
a sentinfei de incredin(are in vederea adop(iei;

3. adeverin(I de venituri pentru fiecare dintre pirin(ii/reprezentanfii legati, care si
cuprindi venitul brut al pirintelui pe ultimele 6 luni, anterioare inscrierii. DupI caz,
acestea pot fi:
a. adeverinfl cu venitul brut al pirintelui realizat in ultimele 6luni, anterioare

inscrierii (in situafia in care pirintele/pIrin(ii sunt salariafi);
b. copie dupi Decizia de stabilire a cuantumului sau figa pli{ilor aferente

indemniza(iei pentru concediul de ingrijire qi creqtere a copilului, emisi de
Agenfia Jude(eani de Presta{ii gi Inspecfie Sociali Argeq (daci mamaltata
este sau a fost in ultimele 6 luni in aceasti situa{ie);

c. copie dupi ultima Declarafie privind veniturile re^lizate, inregistratl la
Administra(ia Finanfelor Publice sau Adeverinfl Fiscali (in situa(ia in care
plrintele este persoani fizici autorizati, are o profesie liberali sau nu este
salariat);

d. adeverin{5 eliberati de Administrafia Finanfelor Publice sau Adeverin(i
Fiscall care si ateste cI pirintele/pirin(ii nu au realizat venituri in ulrimele 6
Iuni anterioare inscrierii ( in situafia in care pirintele/pirinfii nu au
desflsurat nici o activitate aducitoare de venituri, in ultimele 6 luni
anterioare inscrierii );

4. adeverinti emisi de A.J.O.F.M., din care si rezulte ci persoana respectivi este in
ciutarea unui loc de munci - daci este cazul ;

5. adeverin(I ldecizie de la locul de munci al pirintelui care se afli in concediu pentru
cregterea copilului, in care se va specifica data incetirii suspendirii contractului de
munci;

6. adeverinfi de la grldinifa care funcfioneazl in aceeagi clidire cu crega, daci este
frecventati de frafi sau surori ale copilului pentru care se solicit5 inscrierea la cregi-
daca este cazul;

7. adeverinfi de la unitatea de invafimant frecventatr de crtre mamr la forma de zi -
daci este cazul;

8. copie dupi sentinfi de divorf/dovadi cuantum pensie de
intrefinere(alimentarl)/copie act deces - daci este cazul;

9. alte acte doveditoare privind situafia de dificultate a familiei - daci este cazul,
respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabiliti{i ale copilului pentru care se soliciti
inscrierea, acte de stabilire a tutelei in dreptul unei persoane pensionate, a copilului
pentru care se soliciti inscrierea, acte doveditoare a situatiilor de risc de separare de
pirinfi a copilului pentru care se soliciti inscrierea;

10, dosar plic.

in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare Ei Func{ionare al
D.A,S. PiteEti, aprobat prin H.C.L. nr. 244112.07.2018, criteriile pentru departajare Ia
inscriere, in vederea clasificirii dosarelor pentru admiterea copiilor in cregI, sunt:

a) domiciliul/reqedinf a pirin(ilor c6t mai apropiat de cre;a la care se soliciti
inscrierea (dovedit prin copia dupi actul de identitate) - 5 puncte ;



b)locul de munci al pirin{ilor/reprezentanfilor legali (care au raportul de
munci/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverin(i de serviciu) - 5 puncte pentru
fiecare I

c) adeverinfl de la unitatea de invaflmAnt frecventati de cltre mam6 la forma de zi
(daci este cazul) - 5 puncte

d)mame care au in ingrijire un alt copil sub virsta de I an (se atageazi copie a
certificatului de nagtere al copilului) - 2 puncte

e)frafi sau surori care frecventeazi gridinife care funcfioneazi in aceeagi clldire cu
crega (se ataSeazi o adeverinfi de Ia gridini(i) - 5 puncte

f)copii gemeni (se va completa cite un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru
fiecare copil

g)familie cu mai mulfi copii (se vor ata$a copiile certificatelor de nagtere ale copiilor)
- 2 puncte pentru fiecare copil

h)familie cu pirinte unic (se va ata$a un act notarial/sentin(i prin care incredin(eazi
minorul, care si demonstreze faptul cI are in intre(inere copilul) - 10 puncte;

i)pirin{ii care nu au un loc de muncI, dar care se afli in ciutarea unui loc de munci
(in cazul gomerilor indemnizati se va prezenta copie dupi carnetul de gomer vizat la zi, iar
in cazul celor neindemniza(i se va prezenta adeverinfi emisi de AJOFM din care si rezulte
ci persoana respectivl este in ciutarea unui loc de munci) - 5 puncte fiecare.

Adeverinfele de la serviciu se vor puncta in funcfie de luna in care igi reiau activitatea
pirinfii aflafi in concediu pentru ingrijirea copilului, astfel:

a) celor care igi reiau activitatea inaintc de luna septenrbrie li se vor ncordu - 5 puncte;
b)celor care igi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie - 3
puncte; noiembrie - 2puncte; decembrie - p6ni Ia finele anului Ecolar I punct.

Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataga ancheta sociall):
a) copii cu dizabilitlfi ;
b) ambii pirinfi gomeri;
c) copii aflafi in tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale

in vigoare;
d) copii luafi in plasament in familie;
e) copii afla{i in situa{ii de risc de separare de pirinfi.

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fieclrui criteriu de departajare, se vor
anexa la cererea de inscriere toate actele doveditoare necesare.

Formularele necesare, precum gi informafiile privind inscrierea copiilor in creqe in
anul gcolar 2019-2020 sunt disponibile pe www.dasp.ro Ei la sediul Direcfiei de Asisten(5
Sociali a Municipiului Pitesti.
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