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O nouă sesiune de înscriere în creșele din subordinea 

Centrului Bugetar Creșe Bacău 

 
Centrul Bugetar Creșe Bacău va organiza o nouă sesiune de înscriere pentru copii de vârstă 

antepreșcolară în perioada     01-04.10.2019. 

Menționăm că repartizarea copiilor se va face în limita locurilor disponibile la fiecare creșă. 

Conținutul dosarului: 

1. Cerere de înscriere tip. 

2. Copie după certificatul de naștere al copilului. 

3. Copii după cărțile de identitate ale părinților/reprezentanților legali cu rezidență  în Municipiul 

Bacău 

4. Adeverințe de venituri pentru fiecare părinte/reprezentant legal . 

5. Adeverință eliberată de angajator cu data începerii activității părintelui aflat în concediu de 

îngrijire copil. 

6. Acte doveditoare privind situația de dificultate a familiei (dizabilități ale părinților, părinte unic) 

7. Copii după certificatele de naștere ale fraților minori (dacă este cazul). 

8. Adeverință de la grădinița care funcționează în aceeași clădire cu creșa, dacă este frecventată de 

frații copilului pentru care se solicită înscrierea la creșă (dacă este cazul). 

9. Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de părinți (dacă este cazul) 

Criterii de departajare: 
  carte identitate mamă     5 puncte 

  carte identitate tată         5 puncte 

  adeverință salariat          5 puncte 

  data reluării activității părintelui aflat în concediu pentru îngrijirea copilului: 

a) octombrie       4 puncte 

b) noiembrie       3 puncte 

c) decembrie       2 puncte 

  frați care frecventează grădinița/creșa                   1 punct 

  familie monoparentală                                         10 puncte 

  număr copii în întreținere  -  un copil                     1 punct 

                                       - doi copii                    3 puncte 

                                        -trei(sau mai multi)copii  5 puncte 

STRĂZILE PRINCIPALE ARONDATE fiecărei creșe sunt următoarele: 

 CREȘA NR. 3: Cornișa Bistriței, Mărășești, Alecu Russo, Milcov 

 CREȘA NR. 4: Castanilor, Garofiței, Bucegi (case), Panselelor, Carpați, Tolstoi 

 CREȘA NR. 6: Bistrița-lac, Alexandru cel Bun, Milcov, Miron Costin, 9 Mai  

 CREȘA NR. 9: Mioriței (între Banca Națională și Gară), Prelungirea Bradului, Strada Gării, 

Energiei, Banca Națională 

 CREȘA NR. 19: Mioriței (între Banca Națională și 9 Mai), cartier Nord, Ștefan cel Mare, 

Aprodu Purice, Bucium 

 CREȘA “LETEA”: Republicii, Constructorului, Letea, Bicaz, Izvoare, Orizont, zona URA, 

Bazar, Bucegi (blocuri) 

Dosarul de înscriere se va depune la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău din str. Pictor 

Andreescu, nr. 5, Bacău în intervalul orar 9.00-11.00 și 14.00-16.00.    
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