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CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA COPIILOR LA ÎNSCRIEREA ÎN CREȘĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023
Nr.
crt.
1

Criteriul general

Punctaj

Documente justificative

Copil orfan de ambii părinți (situația
plasament / plasament familial se
asimilează situației copilului orfan de
ambii părinți);

5 puncte

Document care dovedește că este
orfan de ambii părinți

2

Copil orfan de un singur părinte

5 puncte

Document care dovedește că este
orfan de un singur părinte

3

Existenta unui frate / a unei surori
înmatriculat / înmatriculate , în anul
școlar 2022 2023, în grădiniță

5 puncte

4

Existența unui certificat de orientare
școlară și profesională / certificat de
încadrare în grad de handicap a copilului

5 puncte

Nr.
crt.

Criteriul specific

Punctaj

1

Distanța în linie dreaptă între domiciliul
/ reședința copilului și intrarea
principală în clădirea Grădiniței cu P.P.
Nr.22, măsurată cu aplicația Google
Maps, opțiunea ,,mers pe jos”

10 puncte repartizate în funcție de distanță, asfel:

Distanța între locul de muncă al unui
părinte / tutore / representant legal și
intrarea principală a Grădiniței cu
Program Prelungit Nr.22, măsurată cu
aplicația Google Maps, opțiunea ,,mers
pe jos”

10 puncte repartizate în funcție de distanță, asfel:

2

Certificat de orientare școlară și
profesională / certificat de
încadrare în grad de handicap a
copilului
Documente justificative
Cartea de identitate a părintelui /
tutorelui legal

Între 0 – 100 m …………… 10 puncte
Între 100 – 200 m …………… 8 puncte
Între 200 – 300 m …………… 6 puncte
Între 300 – 400 m …………… 4 puncte
Între 400 – 500 m …………… 2 puncte

Între 0 – 100 m …………… 10 puncte
Între 100 – 200 m …………… 8 puncte
Între 200 – 300 m …………… 6 puncte
Între 300 – 400 m …………… 4 puncte
Între 400 – 500 m …………… 2 puncte

Adeverință de la locul de muncă în
care să se regăsească: număr de
înregistrare, adresa sau punctul de
lucru al instituției / firmei la care
părintele își desfășoară activitatea,
numele clar al semnatarului
adeverinței.

Notă:
În caz de egalitate de puncte a mai multor copii pentru ultimul loc, admiterea în creșă se va face în ordinea descrescătoare a
vârstei copilului.
Criteriile şi punctajele au fost aprobate în şedinţa CA din 25.07.2022.
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