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CALENDARUL iXSCNIBRILOR PENTRU OCUPAREA UNUI LOC
iN cnngELE DrN MUNICTPTUL PITE9TI

PENTRU ANUL SCOLAR 2022.2023

in perioada 02-30.06.2022 se v'or derula inscrierile la creqele de stat din
Municipiul Pitegti, pentru copiii cu v6rste cuprinse intre 3 luni qi 3 ani, pentru anul ;colar
2022-2023.

2023, se yor putea depune la sediul D.A.S. Pite;ti din Bld. Republicii, nr. ll7 B, bloc DSB,

parter, astfel:
o in perioada 02-17 iunie 20222

-luni, mar(i, miercuri in intervalul orar 3so - 12so , 1300-1530 ,

-joi in intervalul orar 830 - 1230 , 1300-1800,

-vineri in intervalul orar 3ro - 12s0.

o in perioada 20-30 iunie 20222
-luni, mar(irmiercuri in intervalul orar 3:0 - 1230 ,
-joi in intervalul orar 830 - 1230 , 1300-1800,

-vineri in intervalul orar 3:o - 12s0.

citre Clomisia de analizl a dosarelor numitl prin dispozilie a Directorului executiv al D.A.S.
I'iteqti. Lista nominall cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar
de inscriere la cregl in anul qcolar urmltor, respectiv incepind cu luna septembrie a anului
in curs va Ii afiqatl la Avizierul existent la D.A.S. Pite;ti ;i publicatl pe site-ul D.A.S. Pite;ti,
respectiv www.dasp.ro qi pe site-ul Primiriei Nlunicipiului Piteqti.

pentru inscrierea in creqi poate fi contestat de cltre pirin{ii/reprezentan(ii legali ai copilului
in ternren de 2 zile lucrltoare de la data publiclrii. Contesta{iile se depun la Registratura
D.A.S. Pite;ti qi vor fr analizate de cltre o Comisie de solu{ionare a contesta{iilor constituiti
in baza dispozi{iei Directorului executiv al D,A.SP, in termen de 3 zile lucritoare de la data
expirlrii perioadei de depunere a contestafiilor.

aprobi prin dispozi[ier lista cu copiiiinscriqi qi admiqi pentru a frecventa creqa pentru anul
gcolar 2022-2023, respectiv perioada septembrie 2022-ianie 2023, Copiii vor fi admiEi pentru
a fiecventa cre;ele in ordinea descrescitoare a punctajutui obfinut in urma evalulrii
tlosarelor, in func{ie de locurile disponibile in cre;I pentru anul ;colar urmitor, dar gi de

op{iunea plrinfilor I reprezentan{ilor legali. In cazul in care opfiunea inifialfl 
^

plrin(ilor/reprezentan{ilor legali nu poate fi indeplinit5, aceqtia pot opta pentru un loc intr-o
cre;I in care au rimas locuri neocupate.



1.

2.

Actele necesare inscrierii copiilor la creEl sunt:

copie dupi certificatul de nagtere al copilului;
dovada de (re)vaccinare(carnet de vacciniri)- conform art. 3, alin. (1) lit. a) din Anexa
la O.M.S. nr.145612020 cu modificirile ;i completlrile ulterioarel
copie dupi actele de identitate ale plrin{ilor/reprezentan{ilor legali, certificatele de

nagtere ale fra{ilor minori gi, dupi caz, copie a hotlr6rii/sentin(ei de plasament sau a

sentin{ei de incredinfare in vederea adop{iei;
adeverin{I de venituri pentru fiecare dintre plrin{ii/reprezentan{ii legali, care si
r:uprindl venitul brut al plrintelui pe ultimele 6 luni, anterioare inscrierii. DupI caz,

acestea pot fi:
a. adeverinfi cu venitul brut al pirintelui realizat in ultimele 6 luni, anterioare

inscrierii (in situa{ia in care pirintele/plrin(ii sunt salaria(i);
b. copie dupl Decizia de stabilire ^ cuantumului sau fiqa pli{ilor aferente

indemniza(iei pentru concediul de ingrijire qi cregtere a copilului, emisl de

Agen{ia Jude{eani de Presta{ii qi Inspec(ie Social5 ArgeE (daci mama/tata este

sau a fost in ultimele 6 luni in aceast[ situa{ie);
c. copie dupl ultima Declarafie privind veniturile realizateo inregistratl la

Administra{ia Finanfelor Publice sau Adeverin{i Fiscal5 (in situa{ia in care
plrintele este persoanl fizicl autorizatd, are o profesie liberal5 sau nu este

salariat);
d. adeverin{i eliberatl de Administrajia Finan(elor Publice sau Adeverin}i Fiscali

care si ateste cI plrintele/pIrin{ii nu au realizat venituri in ulrimele 6 luni
anterioare inscrierii ( in situa{ia in care plrintele/pirin{ii nu au desflsurat nici
o activitate aducitoare de venituri, in ultimele 6 luni anterioare inscrierii );

adeverin{i emisi de A.J.O.F.M., din care si rezulte cI persoana respectivl este in
clutarea unui loc de munci - daci este cazul I

adeverinf illdecizie de la locul de muncii al pirintelui care se aflI in concediu pentru
creqterea copilului, in care se va specifica data incetirii suspendirii contractului de

muncIl
adeverinfl de la gridini(a care func[ioneazd in aceeagi cl5dire cu crega, daci este

frecventati de fra{i sau surori ale copilului pentru care se soliciti inscrierea la creql-
daca este cazul;

8. adeverin{i de la unitatea de inva(Imant frecventat[ de cltre mam[ Ia forma de zi -
dacl este cazull

9. copie dupl sentin(I de divorfldovadl cuantum pensie de intre(inere(alimentarfl)/copie

act deces - daci este cazull

10. alte acte doveditoare privind situa{ia de dificultate a familiei - dacl este cazul, respectiv

acte de stabilire a unei/unor dizabiliti{i ale copilului pentru care se solicitl inscrierea,

acte de stabilire a tutelei in dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care

se solicitl inscrierea, acte doveditoare a situafiilor de risc de separare de plrin{i a

copilului pentru care se soliciti inscriereal

1.L. dosar plic.

5.

7.

4.



tn conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare;i Func{ionare al D.A.S.
PiteEti, aprobat prin H.C.L. nr. 226130.06.2021, criteriile pentru departajare la inscriere, in
vederea clasificirii dosarelor pentru admiterera copiilor in creql, sunt:

a) domiciliul/re;edin{a plrin{ilor cfft mari apropiat de crega la care se solicitl inscrierea
(dovedit prin copia dupl actul de identitate) - 5 puncte ;

b)locul de munci al plrin{ilor/reprezentan{ilor legali (care au raportul de
munci/serviciu nesuspendat, dovedit prin adreverin{I de serviciu) - 5 puncte pentru fiecare I

c) adeverin{i de la unitatea de inva{Imflnt frecventati de citre mami la forma de zi
(daci este cazul) - 5 puncte

d)mame care au in ingrijire un alt copil sub vdrsta de 1 an (se ataqeazl copie a
certificatului de nagtere al copilului) - 2 puncte

e)fra{i sau surori care frecventeazil griidini{e care func(ioneazd in aceeagi clidire cu
cre$a (se ataqeazl o adeverinfi de la gridini{h) - 5 puncte

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

g)familie cu mai mul(i copii (se vor ataga copiile certificatelor de nagtere ale copiilor) -
2;runcte pentru fiecare copil

hXamilie cu plrinte unic (se va ataqa un act notarial/sentinfi prin care incredinfeazl
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 clutarea unui loc de munci
(in cazul ;omerilor indemniza{i se va prezenta copie dupl carnetul de ;omer vizatla zi, iar in
cazul celor neindemniza{i se va prezenta adeverin{I emisi de AJOFM din care sI rezulte ci
persoana respectivl este in ciutarea unui loc tle muncl) - 5 puncte fiecare.

Adeverin{ele de la serviciu se vor puncta in func(ie de luna in care iqi reiau activitatea
pirin(ii afla{i in concediu pentru ingrijirea copilului, astfel:

:r) celor care iqi reiau activitatea inainte de lluna septembrie li se vor acorda - 5 puncte;
b)celor care igi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 punctel octombrie - 3 punctel
noiembrie - 2puncte; decembrie - pflnl la finele anului qcolar L punct.

Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataga ancheta sociali):
a) copii cu dizabilitlti ;
b) ambii pirinfi qomeri;
c) copii afla{i in tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale in

vigoare;
d) copii luafi in plasament in fanrilie;
e) copii aflati in situa{ii de risc de separare de pirin{i.

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

Formularele necesare, precum Ei informa{iile privind inscrierea copiilor in cre;e in
anul ;colar 2022-2023 sunt disponibile pe site-ul D.A.S. Pitesti, respectiv www.dasp.ro .


