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Nr. 
crt. 

Nr. dosar Punctaj Rezultat Rezultat/Observatii 

1. 2635/05.08.2019 14 ADMIS  

2. 2872/23.08.2019 14 ADMIS Cu condiția de a aduce adeverinta de 
venit a mamei și a tatalui pe luna 
precedenta 

3. 2937/27.08.2019 14 ADMIS Cu condiția de a aduce adeverinta privind 
frecventarea gradinitei de catre frate 
pentru anul scolar 2019-2020 

 
 
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. 2195/10.07.2019 13   

2. 2220/11.07.2019 13   

3. 2307/16.07.2019 13   

4. 2646/06.08.2019 13   

5. 2691/09.08.2019 13   

6. 2817/20.08.2019 13   

7. 2823/20.08.2019 13  Cu condiția de a prezenta adeverinta de 
venit a tatalui pe luna precedenta în 
original 

8. 2977/28.08.2019 13  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama și de a aduce 
adeverinta privind frecventarea gradinitei 
de catre frate pentru anul scolar 2019-
2020 

9. 1992/01.07.2019 11   

10. 2040/02.07.2019 11  Cu condiția de a aduce adeverinta de 
venit a tatalui pe luna precedenta 

11. 2147/08.07.2019 11   

12. 2149/08.07.2019 11   

13. 2434/23.07.2019 11  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității - mama 

14. 2556/31.07.2019 11  Cu condiția de a prezenta adeverința 
medicală a copilului 

15. 2562/31.07.2019 11   

16. 2633/05.08.2019 11   

17. 2724/13.08.2019 11  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama 
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18. 2742/14.08.2019 11  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama 

19. 2845/21.08.2019 11   

20. 2856/22.08.2019 11  Cu condiția de a aduce adeverinta de 
venit a mamei și a tatălui pe luna 
precedenta în original – cu nr. de 
înregistrare 

21. 2868/23.08.2019 11  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama 

22. 2966/28.08.2019 11   

23. 2993/29.08.2019 11   

24. 2248/12.07.2019 10  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității-mama și de a aduce adeverinta 
de venit a tatălui pe luna precedenta în 
original – cu nr. de înregistrare 

25. 2612/02.08.2019 10  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității;  

26. 2952/27.08.2019 10  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității - mama 

27. 3058/30.08.2019 10  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității - mama 

28. 2188/09.07.2019 9  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității-mama; 

29. 2407/22.07.2019 9  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității și de a prezenta certificatul de 
naștere și cartea de identitate a mamei în 
original; 

30. 2527/30.07.2019 
2528/30.07.2019 

9  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității;  

31. 2425/23.07.2019 8  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității-mama; 

32. 2748/14.08.2019 7  Copilul e admis in cresa cu 2 săptămâni 
înainte de a-și relua mama activitatea; Cu 
condiția de a face dovada reluării 
activității-mama; 

33. 3046/30.08.2019 0 RESPINS  Nu face dovada domiciliului/reședinței în 
Municipiul Timișoara 
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Urmatoarele dosare vor fi admise in limita locurilor disponibile, in cresele unde vor fi 
locuri disponibile, de la data la care mama/tata isi reia activitatea si face dovada cu adeverinta 
de la locul de munca, unde e specificat venitul brut: 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Punctaj Rezultat Rezultat/Observatii 

1. 2911/26.08.2019 8   

2. 3050/30.08.2019 8   

 
 
 


