
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a  procedurii și a  
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea 

înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere 
 

 Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
      Având în vedere:  

• prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• art.1 alin.4 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  
• Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 
• Legea  nr.292/2001 a asistenţei sociale; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 09.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Funcţionare a Creşei nr. 1 Tîrgu Neamţ 
• Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ înregistrată cu 

nr........../..................şi Raportul de specialitate al Biroului Juridic și Serviciului protecția și 
promovarea drepturilor copilului și educație timpurie din cadrul DAS Tîrgu Neamţ cu 
nr........../................ prin care se propune spre aprobare  proiectul de hotărâre privind procedura și 
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii 
copiilor la Creşa nr. 1 Tg. Neamţ şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere; 

      Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului 
public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ; 

      În temeiul art. 36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale   art.117 
lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 
  Art. 1.Se aprobă un număr de 50 locuri  disponibile la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, din care 5 locuri 
prioritate pentru cazurile sociale. 
Art. 2.Se aprobă procedura și criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creşa nr. 1 Tîrgu Neamţ şi a listei cu actele necesare 
pentru dosarul copilului conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. 
Art. 3.Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in 
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 4.La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 167 din 27.08.2015.                 
Art. 5.Secretarul orașului va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și 
persoanelor interesate. 
 

 
Inițiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
                                                                                       
 

                                                                                            Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 
c. j Țuțu Ion 



 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
   -PRIMAR-           

Nr.          din   

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 
Tîrgu Neamț, a  procedurii și a  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei    cu actele 

necesare pentru dosarul de înscriere 

 

 

               
       Luând în considerare art.1,alin.(4) din  Legea nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea creşelor,care prevede:,,În instituţiile publice, condiţiile minime pe care 
trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate, părinţii /reprezentanţii 
legali, precum şi prioritatea cazurilor sociale, în funcţie de numărul maxim de locuri 
aprobate, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia se află 
administraţia creşei.”   și 

      prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum și Legea  nr.292/2001 a asistenţei 
sociale; 
       Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolară; 
       Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 09.02.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Creşei nr. 1 Tîrgu Neamţ; 
 

      Luând în considerare faptul că numărul cererilor de înscriere a copiilor este mare, 
propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind  privind aprobarea 
numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a  procedurii și a  criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la 
creșă şi a listei cu   actele  necesare pentru dosarul de înscriere. 
 

 
 
 
 
 
  
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

VASILICĂ   HARPA 
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Aprob,                                                                                                                            

Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț                                 PRIMAR 
 Serviciul protecția copilului, Birou Juridic                                       HARPA VASILICĂ                                        
Nr.            din                                                                                       

         
                                                                                                    

                                            RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a  
procedurii și a  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în 
vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere 

 
  

         Luând act de expunerea de motive formulată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin care se 
iniţiază proiectul de hotărâre privind privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu 
Neamț, a  procedurii și a  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în 
vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere 
         Potrivit art. 1, alin.(4) și ale art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
creşelor care prevede:  
Art.1,alin.(4):,,În instituţiile publice, condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească copiii 
la intrarea în colectivitate, părinţii /reprezentanţii legali, precum şi prioritatea cazurilor sociale, 
în funcţie de numărul maxim de locuri aprobate, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în 
subordinea căruia se află administraţia creşei.” 
Art.6:,,(1)Înscrierea copiilor la creşă se face pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei de 
vacanţă, în funcţie de numărul de locuri, pe grupe de copii.  
(2)Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creşă mai mulţi copii decât numărul 
aprobat prin actul de înfiinţare şi pentru care a fost acordată acreditarea.  
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a 
copiilor crescuţi de aceiaşi părinţi/reprezentanţi legali şi nu este liber decât un loc la grupa de 
vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu 
numărul de copii aflaţi în această situaţie. și 
    
        Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,  
        

       Luând în considerare faptul că numărul cererilor este mare propunem spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 50 de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, din 
care 5 locuri prioritate pentru cazurile sociale, a  procedurii și a  criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele 
necesare pentru dosarul de înscriere. 
 

PROCEDURA ȘI CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN 
SOLUȚIONAREA CERERILOR  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR LA CREȘA nr. 1 
TG.NEAMȚ ȘI A LISTEI CU ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 
      PROCEDURA 

Înscrierea copiilor in Serviciul Social de zi pentru copii – Creșă 
• Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară la creșă se face la sediul Direcției de Asistență 

Socială a orașului Tîrgu Neamț, din cadrul Primăriei orașului Tg.Neamț, str.Ștefan cel Mare, nr.62 
în perioada 1-31 iulie.  
• În cazul ramânerii unor locuri disponibile sau în situații deosebite se pot face inscrieri pe tot 

parcursul anului, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile.  
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• În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi 
părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va 
suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în 
această situaţie. 
• La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere. 
•  Este interzis refuzul inscrierii copiilor in cresa pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, 

nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala 
cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenență la o categorie defavorizată.  
 

  Actele necesare înscrierii copiilor la creșă sunt: 
a)cererea de înscriere; 
b)copie de pe certificatul de naştere al copilului; 
c)copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere 
ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de 
încredinţare în vederea adopţiei; 
d)adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este 
sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate; 

         e)certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol; 
         f)copie certificat de deces al unuia dintre părinți(dacă este cazul); 
       g)adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de  zi(dacă este 

cazul); 
       h)dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul 

brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilității 
contractului de muncă); 

 
   După caz acestea pot fi: 

   -adeverință din care rezultă venitul brut al părinților realizat în ultimele 6 luni, anterioare   
înscrierii(în situația în care părinții sunt salariați); 

    -cupon indemnizație handicap/ șomaj,cupon de pensie de urmaș/de invaliditate/anticipată; 
    -copie după Decizia de stabilire a cuantumului indemnizației și a perioadei stabilite    pentru 

concediul de îngrijire și creștere a copilului emisă de AJPIS Neamț(dacă mama sau tata este 
sau a fost în această situație); 

    -copie după ultima declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația 
Finanțelor Publice Tîrgu  Neamț sau Adeverință Fiscală(în situația în care părintele este 
persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat) 

             -dovadă cuantum pensie de întreținere(alimentară)stabilită prin hotărâre judecătorească/ 
sentință civilă(definitivă și irevocabilă)- unde este cazul; 

   -declarație scrisă pe proprie răspundere că în ultimele 6 luni nu a realizat venituri(în situația 
în care părintele/ părinții nu au desfășurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 
luni anterioatre înscrierii); 

   -declarație de la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate, unde este cazul; 
• După finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creșă 

pentru anul școlar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la 
înscriere, se va stabili lista copiilor admiși în limita locurilor disponibile existente. 
• Admiterea in crese se face conform deciziei directorului DAS Tîrgu Neamț, în funcție de 

cereri. Decizia de acordare de servicii se stabileşte pe perioada de acordare de servicii respectiv, 
aceasta poate înceta sau suspenda din motive personale sau prin transfer la gradinita. Daca la finele 
anului scolar copilul nu a implinit varsta limita acesta poate beneficia de serviciile cresei in anul 
urmator prin depunerea unei cereri de reinscriere. 
• Lista nominală cu copii admiși va fi afișată la sediul Creșei nr. 1 , str Panazol, nr 3 și la Biroul 
28 -Serviciul protecția și promovarea drepturilor copilului și educație timpurie din cadrul DAS Tîrgu 
Neamţ. 
• După admiterea copilului se va completa dosarul copilului de către părintele/reprezentantul legal cu 
următoarele documente : 
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-acte medicale care să ateste că minorul respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea 
în creșă/ colectivitate(adeverință medicală eliberată cu 48 ore înainte de a începe frecventarea 
creșei) 

          - analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil 
          - fişa de imunizare 
          - aviz epidemiologic; 
          - alte analize sau adeverințe medicale după caz 

- acte doveditoare de venituri(în cazul unor  modificări apărute în situația materială în perioada 
dintre înscriere și intrarea în colectivitate)  
• Predarea și preluarea copilului  la creșă și de la creșă se va face de către părinții/ 
reprezentanții legali ai copilului 
• Scoaterea copilului din evidența creșei se face în următoarele situații: 

- în cazul unor afecțiuni medicale-cronice,  la recomandarea medicului; 
- în cazul în care copilul  absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare; 
- la cererea parintelui/reprezentantului  

• Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii. 

CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA 
CERERILOR  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR LA CREȘA nr. 1 TG.NEAMȚ 

 
1. Domiciliul părinţilor / reprezentantului legal să fie în Tîrgu Neamţ, dovedit cu actele de 
identitate sau contracte în cazul închirierii unor locuinţe; 
2. Criteriile de eligibilitate :copiii cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani; în situația în care copilul 
împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa până la finalizarea 
anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani; 
3. Data înregistrării cererii de înscriere; 
4. Existenţa unui loc de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau un venit stabil în familie, 

dovedit prin adeverință de la locul de muncă al părinţilor / reprezentantului legal; 
5. Părinte unic;  
6. Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi(dacă e cazul); 
7. Familia mai are în îngrijire unul sau mai mulţi copii cu vârsta sub 3 ani; 
8. Familii cu mai mult de 3 copii aflaţi în întreţinere şi care frecventează orice formă de 
învăţământ cursuri de zi acreditată conform legii;  
9. Cazuri Sociale (se va atașa ancheta socială și planul de servicii ); 
10. Un membru de familie (părinte, copil-altul decât cel pentru care se solicită acordarea de servicii 

în creșă) încadrați în gradul grav de handicap; 
11. Părinții/ reprezentanții legali au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale; 
 

CONDIȚII DE ACCES ÎN CREȘĂ PENTRU CAZURI SOCIALE 
 

Condițiile privind accesul în creșe pentru cazurile sociale se aprobă dacă se încadrează în una din 
situațiile: 
1. copii care provin din familie care se află în situațiile de dificultate(conform prevederilor Legii 
asistenței sociale nr. 292/2011, expresia de dificultate are următoare semnificație:,, situaţia de 
dificultate este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din 
cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut 
sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de 
persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;”) 
2. situații de urgență(exemplu moartea subită a părinților/reprezentanților legali, accidente, mama 
și/sau copilul victime ale violenței în familie,etc.); 
3. situație de risc de abandon/separare de familie, în vederea prevenirii separării copilului de 
familie. 
4. venit brut de până la 225 lei; 
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5.  părinții/ reprezentanții legali au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale și 
sprijin din partea familiei lărgite (fapt dovedit prin documente medicale care să ateste necesitatea 
sprijinului din partea altei persoane); 

            
        
          În limita locurilor disponibile poate beneficia de înscrierea la creşă, copilul/copiii 
pentru care unul dintre părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului şi primeşte 
indemnizaţie lunară pentru acesta, precum şi cei care nu au domiciliul /reşedinţa în Tg. 
Neamţ, în ordinea criteriilor de prioritate stabilite în condițiile suportării integrale a costului 
de întreținere. 
 
 
 
        Director Executiv                                                         Serviciul protecția copilului 
          Nicoleta Ciocârlan                                                                       insp. Varvara Milona  
 
 
 

                                                                                           Birou Juridic 
                                                                                               Huțanu Florina-Alina                       
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ANEXA NR. 1 
 

la   Hotărârea Consiliul Local Tg. Neamţ nr. _______din _________________ 
 

         PROCEDURA ȘI CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN 
SOLUȚIONAREA CERERILOR  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR LA CREȘA nr. 1 
TG.NEAMȚ ȘI A LISTEI CU ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 
      PROCEDURA 

• Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară la creșă se face la sediul Direcției de Asistență 
Socială a orașului Tîrgu Neamț, din cadrul Primăriei orașului Tg.Neamț, str.Ștefan cel Mare, nr.62 în 
perioada 1-31 iulie.  
• În cazul ramânerii unor locuri disponibile sau în situații deosebite se pot face inscrieri pe tot 

parcursul anului, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile.  
• În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi 

părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta 
numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie. 
•      La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere. 
• Este interzis refuzul inscrierii copiilor in cresa pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, 

etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea 
HIV ori apartenență la o categorie defavorizată 

  Actele necesare înscrierii copiilor la creșă sunt: 
a)cererea de înscriere; 
b)copie de pe certificatul de naştere al copilului; 
c)copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale 
fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare 
în vederea adopţiei; 
d)adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos 
clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate; 

           e)certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol; 
         f)copie certificat de deces al unuia dintre părinți(dacă este cazul); 
       g)adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de  zi(dacă este 

cazul); 
       h)dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al 

părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilității contractului de 
muncă); 

   După caz acestea pot fi: 
   -adeverință din care rezultă venitul brut al părinților realizat în ultimele 6 luni, anterioare   

înscrierii(în situația în care părinții sunt salariați); 
    -cupon indemnizație handicap/ șomaj,cupon de pensie de urmaș/de invaliditate/anticipată; 
    -copie după Decizia de stabilire a cuantumului indemnizației și a perioadei stabilite    pentru 

concediul de îngrijire și creștere a copilului emisă de AJPIS Neamț(dacă mama sau tata este sau a fost 
în această situație); 
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    -copie după ultima declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor 
Publice Tîrgu  Neamț sau Adeverință Fiscală(în situația în care părintele este persoană fizică 
autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat) 

            -dovadă cuantum pensie de întreținere(alimentară)stabilită prin hotărâre judecătorească/ sentință 
civilă(definitivă și irevocabilă)- unde este cazul; 

   -declarație scrisă pe proprie răspundere că în ultimele 6 luni nu a realizat venituri(în situația în 
care părintele/ părinții nu au desfășurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni 
anterioatre înscrierii); 

   -declarație de la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate, unde este cazul; 
 

• După finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creșă pentru 
anul școlar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere, se va 
stabili lista copiilor admiși în limita locurilor disponibile existente. 
• Admiterea in crese se face conform deciziei directorului DAS Tîrgu Neamț, în funcție de cereri. 

Decizia de acordare de servicii se stabileşte pe perioada de acordare de servicii respectiv, aceasta poate 
înceta sau suspenda din motive personale sau prin transfer la gradinita. Daca la finele anului scolar 
copilul nu a implinit varsta limita acesta poate beneficia de serviciile cresei in anul urmator prin 
depunerea unei cereri de reinscriere. 
• Lista nominală cu copii admiși va fi afișată la sediul Creșei nr. 1 , str Panazol, nr 3 și la Biroul 28 -
Serviciul protecția și promovarea drepturilor copilului și educație timpurie din cadrul DAS Tîrgu Neamţ. 
• După admiterea copilului se va completa dosarul copilului de către părintele/reprezentantul legal cu 
următoarele documente : 
-acte medicale care să ateste că minorul respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în 
creșă/ colectivitate(adeverință medicală eliberată cu 48 ore înainte de a începe frecventarea creșei) 

          - analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil 
          - fişa de imunizare 
          - aviz epidemiologic; 
          - alte analize sau adeverințe medicale după caz 

- acte doveditoare de venituri(în cazul unor  modificări apărute în situația materială în perioada dintre 
înscriere și intrarea în colectivitate)  

• Predarea și preluarea copilului  la creșă și de la creșă se va face de către părinții/ reprezentanții 
legali ai copilului 
• Scoaterea copilului din evidența creșei se face în următoarele situații: 

- în cazul unor afecțiuni medicale-cronice,  la recomandarea medicului; 
- în cazul în care copilul  absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare; 
- la cererea parintelui/reprezentantului  

• Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii. 

CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA 
CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA 

CERERILOR  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR LA CREȘA nr. 1 TG.NEAMȚ 
 

1. Domiciliul părinţilor / reprezentantului legal să fie în Tîrgu Neamţ, dovedit cu actele de identitate 
sau contracte în cazul închirierii unor locuinţe; 
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2. Criteriile de eligibilitate :copiii cu vârsta cuprinsă între 4 luni - 3 ani; în situația în care copilul 
împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa până la finalizarea anului 
școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani; 
3. Data înregistrării cererii de înscriere; 
4. Existenţa unui loc de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau un venit stabil în familie, dovedit 

prin adeverință de la locul de muncă al părinţilor / reprezentantului legal; 
5. Părinte unic;  
6. Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi(dacă e cazul); 
7. Familia mai are în îngrijire unul sau mai mulţi copii cu vârsta sub 3 ani; 
8. Familii cu mai mult de 3 copii aflaţi în întreţinere şi care frecventează orice formă de învăţământ 
cursuri de zi acreditată conform legii;  
9. Cazuri Sociale (se va atașa ancheta socială și planul de servicii ); 
10. Un membru de familie (părinte, copil-altul decât cel pentru care se solicită acordarea de servicii în 

creșă) încadrați în gradul grav de handicap; 
11. Părinții/ reprezentanții legali au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale; 
 

CONDIȚII DE ACCES ÎN CREȘĂ PENTRU CAZURI SOCIALE 
 

Condițiile privind accesul în creșe pentru cazurile sociale se aprobă dacă se încadrează în una din 
situațiile: 
1. copii care provin din familie care se află în situațiile de dificultate(conform prevederilor Legii 
asistenței sociale nr. 292/2011, expresia de dificultate are următoare semnificație:,, situaţia de dificultate 
este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze 
socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau 
limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de 
persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;”) 
2. situații de urgență(exemplu moartea subită a părinților/reprezentanților legali, accidente, mama 
și/sau copilul victime ale violenței în familie,etc.); 
3. situație de risc de abandon/separare de familie, în vederea prevenirii separării copilului de familie. 
4. venit brut de până la 225 lei 
5.  părinții/ reprezentanții legali au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale și sprijin din 
partea familiei lărgite (fapt dovedit prin documente medicale care să ateste necesitatea sprijinului din 
partea altei persoane); 

            

                 În limita locurilor disponibile poate beneficia de înscrierea la creşă, copilul/copiii pentru 
care unul dintre părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului şi primeşte indemnizaţie 
lunară pentru acesta, precum şi cei care nu au domiciliul /reşedinţa în Tg. Neamţ, în ordinea 
criteriilor de prioritate stabilite în condițiile suportării integrale a costului de întreținere. 

 

 

 


