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Nr. 
crt. 

Nr.dosar Punctaj Rezultat Rezultat/Observatii 

1. 2568/31.07.2019 15 ADMIS Cu condiția de a aduce adeverința de 
venit a mamei pe luna precedenta; 

2. 2767/19.08.2019 15 ADMIS  

3. 2181/09.07.2019 14 ADMIS  

4. 2099/04.07.2019 13 ADMIS  

5. 2112/05.07.2019 13 ADMIS Copilul e admis de la data implinirii 
varstei de 2 ani conform OMS 1955 art. 
23 lit. g; Cu condiția de a face dovada 
reluării activității –mama; 

6. 2650/06.08.2019 13 ADMIS Copilul e admis de la data implinirii 
varstei de 2 ani conform OMS 1955 art. 
23 lit. g; 
Cu condiția de a prezenta cartea de 
identitate în original a tatălui 

7. 2703/12.08.2019 13 ADMIS Copilul e admis de la data implinirii 
varstei de 2 ani conform OMS 1955 art. 
23 lit. g; 
Cu condiția de a face dovada reluării 
activității – mama și de a prezenta 
adeverința de venit a tatălui pe luna 
precendentă în original 

8. 2833/21.08.2019 13 ADMIS  

9. 3037/30.08.2019 13 ADMIS  

10. 2063/03.07.2019 11 ADMIS  

11. 2065/03.07.2019 11 ADMIS  

 
 

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. 2101/04.07.2019 11   

2. 2141/08.07.2019 11   

3. 2174/09.07.2019 11   

4. 2221/11.07.2019 11   

5. 2373/19.07.2019 11   

6. 2575/31.07.2019 11   

7. 2859/22.08.2019 11  Cu condiția de a prezenta adeverinta de 
venit a tatălui pe luna precedenta în 
original – cu nr. de înregistrare 



Creșa nr.4 „Sânziana” – Str. Vasile Lupu nr.29A 
 

8. 2860/22.08.2019 11   

9. 3013/29.08.2019 10  Cu condiția de a face dovada reluării 
activității –mama; 

 
 

 
 
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. 2721/13.08.2019 6   

 
 
 


