Înscrieri la CREŞA din Miercurea-Ciuc, pentru anul școlar 2020–2021.
ETAPA 2
CALENDARUL și ACTELE NECESARE

Înscrierea copiilor la Centrul Social Creșă din Miercurea Ciuc pe locurile rămase libere după
prima etapă de înscriere se va desfășura doar online, în perioada 20-22 iulie 2020.
Cererile însoțite de documentele necesare înscrierii vor fi transmise doar în format electronic
pe adresa de email: koverkatalin@szereda.ro începând cu data de 20.07.2020 orele 08:00.
Cererile și actele trimise până la data și ora precizată anterior nu vor fi luate în considerare.
Pentru anul școlar 2020-2021, după prima etapă de înscriere, mai sunt disponibile 4 locuri
libere.
Calendarul înscrierilor:
20–22 iulie: transmiterea actelor necesare înscrierii doar în format PDF sau JPG
23–24 iulie: evaluarea dosarelor
27 iulie: afișarea listelor cu copiii admiși în creșă pe pagina oficială de internet a Primăriei
Municipiului Miercurea Ciuc www.szereda.ro, secțiunea Știri.
28 iulie: transmiterea contestațiilor pe adresa de email de mai sus, între orele 8,00-14,00.
Contestațiile depuse după perioada și intervalul orar de mai sus nu vor fi luate în considerare.
29–30 iulie: analizarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale pe pagina oficială de internet a
Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc www.szereda.ro, secțiunea Știri.
1–11 septembrie: prezentarea părinților la creșă, adaptarea copilului în colectivitate.
Acte necesare înscrierii copilului în creșă:
1. Cererea de înscriere (formular tipizat)
2. Copie după certificatul de naştere al copilului
3. Copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere
ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredinţare în vederea
adopţiei.
4. Adeverinţă de venituri brute pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, cu precizarea valabilităţii contractului de muncă.
5. Adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze ca respectivul copil este sănătos
clinic şi apt pentru intrare în creşă.
6. Fişa de imunizări (vaccinuri), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.
7. Analize medicale: exudat faringian şi examen coproparazitologic pentru copil (vor fi
prezentate la data de 1 septembrie a.c.).
8. Adeverinţă de la facultate (cu menţiunea că este student la zi), dacă este cazul.
9. Copia Certificatului de deces / sentinţei de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele
unic / hotărâre de plasament.
10. Copia sentinţei de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă şi irevocabilă.
11. Copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă.
12. Copia Deciziei privind aprobarea acordării dreptului privind indemnizaţia pentru creşterea
copilului.
13. Copia după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
14. Orice act care dovedeşte uniunea consensuală.
15. Declaraţie la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate (dacă este cazul), în original.

16. Certificat fiscal de la primărie care să ateste că nu au datorii restante (inclusiv amenzi) până
la 31 martie a.c.
17. Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de
punctajul aflat în criterii.
18. Pentru locurile sociale se depun şi următoarele acte:
- Certificat de încadrare în gradul grav de handicap
- Acte care să demonstreze situaţia de urgenţă sau după caz situaţia în care copilul este
cu risc de separare de familie /abandon.
Condițiile de acces în creșă pentru cazurile sociale
Cererile privind accesul în creşă pentru cazurile sociale se aprobă dacă se încadrează în una din situațiile de mai jos:
1. Venitul pe membru de familie este sub limita de venit pentru acordarea venitului minim garantat pentru o persoană şi să se află în evidenţa Direcției de Asistenţă Socială din MiercureaCiuc cu următoarele beneficii de asistenţă socială: VMG, ASF, Cantina, beneficiar al serviciilor
Centrului pentru adăpostire a victimelor violenţei în familie pe perioada instituţionalizării părintelui, ambii părinţi/părintele unic proveniţi din instituţii de ocrotire socială.
2. Un membru de familie (părinte, copil) este încadrat în gradul grav de handicap.
3. Situaţii de urgenţă ( ex. moartea subită a părinţilor/reprezentanţilor legali, accidente).
4. Situaţii de abandon/separare de familie.
Pentru toate cazurile sociale se efectuează anchetă socială de către angajaţii Direcției de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.
După încadrarea într-unul din cazurile de mai sus şi efectuarea anchetei sociale, dacă se depăşeşte
numărul de locuri pentru cazuri sociale aprobate se aplică criteriile privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creşă.
Orice neconcordanță între cele declarate de părinte/reprezentant legal al copilului şi situaţia reală
constatată ulterior duce la respingerea cererii și exmatricularea copilului din creșă.
Criterii de departajare:
1. Situaţia ocupaţională a părinţilor:
Ambii părinţi/părintele unic să aibă loc de muncă/student la zi
Un părinte lucrează, iar al doilea fără loc de muncă/cu raportul de muncă suspendat sau părinte unic cu raport de muncă suspendat/șomer
Ambii părinţi fără loc de muncă/părinte unic fără loc de muncă

10 puncte
5 puncte
0 puncte

2. Situaţia familială:
Familia monoparentală
Familie biparentală (căsătoriţi, uniune consensuală)

10 puncte
5 puncte

3. Număr copii în întreţinere:
1 copil
2 copii
3 copii şi mai mulţi de 3 copii

2 puncte
4 puncte
6 puncte

4. Alte criterii pentru care se acordă puncte
Fraţi sunt înscriși în creșă și vor frecventa creșa în a.c.
Copii gemeni/ tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil)
Solicitanţii (ambii părinți) să nu aibă datorii, restanţe la bugetul local
(inclusiv amenzi) până la 31martie a.c.-depunerea documentului nu
este obligatorie

3 puncte
5 puncte
5 puncte

5. Pentru departajarea celor care au același punctaj se va ţine cont de ordinea datei de
transmitere a cererilor și a actelor necesare înscrierii. În cazul în care documentația anexată cererii nu este completă la transmitere și va fi completată ulterior, se va lua în considerare numărul de înregistrare și data ultimului document transmis în termen.
Condiţii eliminatorii:
a) Nu se vor înscrie în creşă copii la care unul dintre părinţi, se află în concediu pentru creşterea copilului, cu excepţia celor la care concediul expiră cel târziu la 31 iulie 2021 sau cei care dovedesc
cu acte reîntoarcerea la lucru.
b) Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor (ambii părinţi/părinte unic), care nu au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Miercurea-Ciuc.
NOTĂ:
a) Nu se vor înscrie în creşă copii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverinţă medicală
cu textul „sănătos clinic şi apt pentru intrare în creşă”.
b) Persoanele care refuză să prezinte toate actele de mai sus, necesare înscrierii în creşă, vor fi respinse.
Criteriile de departajare se vor aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul
de locuri disponibile pentru înscrieri.
Cererea de înscriere, actele necesare înscrierii, criteriile de departajare sunt postate și pot fi descărcate de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc www.szereda.ro, secțiunea Știri. Informații suplimentare pot fi obținute zilnic, între orele 8.00–14.00, la numărul de telefon 0735–209470.
Începând cu data de 25 mai 2018, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Nota de
informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și special (conform
art. 13 și art. 14 din Regulamentul UE nr.679/2016) este postată pe site-ul www.szereda.ro/ Informații de interes public/GDPR.

