This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256
hash value to your admin for the original file.
1118c4e62d7a0b893208c5a91472f5acf73c43feb32a1e34deebafd59899a4e9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Înscrierea copiilor
serviciile acordate de catre Cre?e- Oradea beneficiaza urmatoarele categorii de persoane:
De
a) Copii cu varste antepre?colara, cuprinsa intre 10 luni si 3 ani care au domiciliul in municipiul Oradea si care sunt apti din punct de
vedere medical pentru a frecventa colectivitatea ;
b) Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza cresa si care nu au contractul de munca suspendat (exceptie fac parintii care in maxim
2 luni urmeaza sa se reincadreze in munca );
c) Parintii care nu au un loc de munca , dar care se afla in cautarea unui loc de munca (in cazul somerilor sa prezinte copie dupa carnetul de
somer vizat la zi)
d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinta de la unitatea de invatamant frecventata);
e) Copii proveniti din familii in care exista un risc social (stabilit in urma intocmirii anchetei sociale).
Înscrierea copiilor pentru anul scolar 2019-2020 (septembrie 2019 - august 2020) se va face in perioada 03.06.2019 - 28.06.2019, la sediul
DAS Oradea str. Primariei nr.42 - Serviciul Relatii cu Publicul ?i Evaluare Ini?iala - camera 17.
În situatii deosebite, se pot face inscrieri in timpul anului scolar, insa doar in limita locurilor disponibile ?i in ordinea datei de depunere a
dosarului.
fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc,
În cazul in care se solicita inscrierea
se va suplimenta numarul de locuri cu numarul de copii aflati in aceasta situatie.
În situa?ia in care sunt mai multe solicitari pentru o cresa decat numarul de locuri disponibile, admiterea se va face la cresa care mai are locuri
disponibile si este cea mai apropiata de domiciliul parintelui solicitant.
La inscrierea copiilor in cresa nu se percep taxe de inscriere.
Acte necesare/Formulare.
Actele necesare inscrierii copiilor la cresa le regasiti la sectiunea

Criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere in situatia in care numarul solicitarilor pentru o cresa este mai mare decat numarul
locurilor disponibile in cresa respectiva sunt:
a. Domiciliul parintilor cat mai apropiat de cresa la care se solicita inscrierea (dovedit prin copia dupa actul de identitate) - 5 puncte
pentru fiecare parinte; În cazul resedintei in municipiul Oradea,in apropierea cresei solicitate, se vor acorda 2 puncte;
b. Locul de munca al parintilor/reprezentantilor legali (care au raportul de munca/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinta de la
serviciu) - 5 puncte pentru fiecare;
c. Adeverinta de la unitatea de invatamant frecventata de catre mama la forma de zi (daca este cazul ) - 5 puncte;
d. Copii aflati in plasament in vederea adoptiei - 5 puncte;
e. Frati sau surori care frecventeaza gradinite care functioneaza in aceeasi cladire cu cresa ( se ataseaza o adeverinta de la gradinita
) - 5 puncte;
f. Copii gemeni/tripleti ( se va completa cate un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil;
g. Familie cu mai multi copii ( se vor atasa copii dupa certificatele de nastere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil;
h. Familie cu parinte unic ( se va atasa un act notarial/sentinta prin care incredinteaza minorul, care sa demostreze faptul ca are in
intretinere copilul) - 12 puncte.
Adeverintele de la locul de munca se vor puncta in functie de luna in care isi reiau activitatea parintii aflati in concediu pentru ingrijirea
copilului, astfel:
a. celor care isi reiau activitatea inainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte ;
b. celor care isi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie - 3 puncte; noiembrie - 2 puncte; decembrie - 1 punct.
Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va atasa ancheta sociala realizata in urma evaluarii situatiei sociale a familiei):
a. copii cu dizabilitati ;
b. copii aflati in tutela altor persoane, pensionate conform prevederilor legale in vigoare;
c. copii luati in plasament in familie;
d. copii aflati in situatii de risc de separare de parinti.
Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecarui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de inscriere toate actele doveditoare
necesare

.
01.07.2019 - 15.07.2019, dupa finalizarea perioadei de inscriere, dosarele depuse pentru inscrierea copiilor la cresa pentru anul
În perioada
scolar urmator vor fi analizate in baza criteriilor pentru departajarea copiilor la inscriere si se va stabili lista cu copiii admisi in limita
locurilor disponibile existente, de catre Comisia de analiza a dosarelor numita prin Decizia Directorului Executiv al DAS Oradea.
Lista nominala cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de inscriere pentru a frecventa cresa in anul scolar
urmator, respectiv incepand cu luna septembrie a anului in curs va fi afisata la Avizierul existent la Serviciul Relatii cu Publicul ?i Evaluare
Ini?iala - DAS Oradea, publicata pe site-ul DAS Oradea www.daso-oradea.ro si pe site-ul Primariei municipiului Oradea www.oradea.ro,
in prima zi lucratoare consecutiva datei de 15.07 a anului in curs.
Punctajul stabilit si acordat fiecarui copil in baza actelor depuse la dosarul pentru inscrierea in cresa poate fi contestat de catre
parintii/reprezentantii legali ai copilului in termen de 5 zile de la data publicarii . Contestatiile se depun la Serviciul Relatii cu Publicul ?i
Evaluare Ini?iala din cadrul DAS Oradea si vor fi analizate de catre o Comisie de solutionare a contestatiilor constituita in baza Deciziei
Directorului Executiv DAS Oradea, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de depunere a contestatiilor .
aproba prin Decizie, lista cu copiii inscrisi si admisi pentru a
Dupa expirarea perioadei de contestatie Directorul Executiv al DAS Oradea,
frecventa cresa pentru anul scolar urmator , respectiv perioada septembrie 2019 - iunie 2020.
Copiii vor fi admisi pentru a frecventa cresa in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si in functie de locurile disponibile in cresa
pentru anul scolar urmator.
Copiii care nu indeplinesc punctajul necesar pentru a fi admisi sa frecventeze cresa, in limita locurilor disponibile existente la inceputul
anului scolar, vor ramane inscrisi pe lista de asteptare . În momentul in care se elibereaza un loc la cresa, pe parcursul anului scolar
acesta va fi ocupat de urmatorul copil care se afla pe lista de asteptare.
Transferarea copilului de la o cresa la alta se face la cererea parintilor sau a reprezentantului legal, in limita locurilor disponibile.
Scoaterea copilului din evidenta cresei se face in urmatoarele situatii:
a. in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului ;
b. in cazul in care copilul absenteaza 2 saptamani consecutiv, fara motivare pe caz medical ;
c. la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

