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Nr. 
crt. 

Nr. dosar Punctaj Rezultat Rezultat/Observatii 

1. 2467/25.07.2019 15 ADMIS  

2. 2929/27.08.2019 15 ADMIS  

3. 2992/29.08.2019 15 ADMIS Cu condiția de a face dovada reluării 
activității –mama; 

4. 2249/12.07.2019 13 ADMIS  

5. 2468/25.07.2019 13 ADMIS Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității; 

6. 2778/19.08.2019 13 ADMIS Cu condiția de a prezenta adeverința de 
venit a mamei pe luna precedentă în 
original 

7. 2876/23.08.2019 12 ADMIS Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama 
 

8. 2877/23.08.2019 12 ADMIS Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – tata 

9. 3029/30.08.2019 12 ADMIS Cu condiția de a face dovada reluării 
activității –mama; 

10. 2250/12.07.2019 11 ADMIS  

11. 2285/15.07.2019 11 ADMIS  

12. 2477/26.07.2019 11 ADMIS  

13. 2681/08.08.2019 11 ADMIS Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității; 

14. 2824/20.08.2019 11 ADMIS  

15. 2837/21.08.2019 11 ADMIS Cu condiția de a prezenta adeverința de 
venit a tatălui pe luna precedentă, 
adeverința de student a mamei pe anul 
universitar 2019-2020 și cărțile de 
identitate în original ale părinților 

16. 2871/23.08.2019 11 ADMIS Cu condiția de a aduce adeverința de 
venit a tatălui pe luna precedentă în 
original 

17. 2972/28.08.2019 11 ADMIS  
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Următoarele dosare sunt pe lista de așteptare și vor fi admise în limita locurilor 

disponibile în momentul eliberării locurilor din creșă în ordinea punctajului obținut: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Punctaj Rezultat Rezultat/Observatii 

1. 2647/06.08.2019 10  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității –mama; 

2. 2869/23.08.2019 10  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității –mama; 

3. 3055/30.08.2019 10  Cu condiția de a aduce adeverința de 
venit a tatălui pe luna precedentă în 
original și de a face dovada reluării 
activității –mama; 

 
 
 


