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Nr.Inregistrare 1031/10.07.2018 

Proces-verbal 

Incheiat cu ocazia selectiei dosarelor in vederea inscrierii copiilor la Cresa Deva-

sectia cu predare in limba maghiara 

 

     Având în vedere: 
1.    Legea nr. 263 din 19 iulie 2007  privind înființarea, organizarea și       

funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, 

2.   Hotărârea nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea   Metodologiei 

de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 

antepreșcolară, art.25,lit.c, 

3.   Regulamentului de organizare și   funcționare al Creșei Deva aprobat prin 

Hotărârea CL Deva nr.88 din 2018, anexa nr.4,   

4.   Dispozitia primarului nr. 1344/2015 

5.   Protocol de colaborare nr.653/27.04.2018 incheiat intre Parohia Reformata 

Deva si Cresa Deva 

 

 

Comisia de selectie a dosarelor stabilita prin decizia nr.4/18.01.2018 

modificata prin Decizia nr.41/06.06.2018 in vederea inscrierii copiilor la Cresa 

Deva-sectia cu predare in limba maghiara, a procedat la verificarea dosarelor 

depuse si a constatat ca au fost depuse un numar de 18 dosare cu cereri pentru 

ocuparea locurilor la sectia cu predare in limba maghiara pentru anul scolar 2018-

2019. 

Deva, Aleea Viitorului nr. 3, jud. Hunedoara 

Telefon/fax:  0254/230 250 

E-mail: cresadeva@yahoo.com 

Web:  www.primariadeva.ro/cresa-deva 



Avand in vedere ca s-au ocupat doar 18 locuri conform cererilor la sectia cu 

predare in limba maghiara pentru anul scolar 2018-2019, comisia constata  ca vor 

ramane locuri disponibile pentru a fi ocupate de cei care vor fi declarati respinsi de 

pe lista cu predare in limba romana, in functie de punctajul obtinut conform 

criteriilor de departajare stabilite, in masura in care cei respinsi opteaza pentru 

sectia cu predare in limba maghiara. 

Dreptul de optiune se va face in perioada 10- 12 iulie 2018. 
Rezultatele finale vor fi publicate la data de 13.07.2018. 
 
In cazul admiterii anterescolarilor, în situaţia în care  în termen de 10 zile 

calendaristice de la data de începere a anului școlar, nu s-au prezentat la creşă pentru 
a beneficia de serviciile oferite în cadrul acesteia (cu excepţia situaţiilor medicale 
confirmate prin acte medicale şi comunicate CÎETCP în acest interval de 10 zile), 
locurile vor deveni disponibile în vederea admiterii altor anteprescolari din lista de 
respinsi in ordinea punctajului obtinut.  

 
Completarea dosarelor cu actele necesare se va face  in perioada 06.09.2018- 

07.09.2018, acestea fiind: 

a) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să 
cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. 

b) avizul epidemiologic eliberat de  medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a 
incepe frecventarea cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este 
sănătos clinic; 

c) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul 
Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul 
epidemiologic/dovadă de vaccinare);    

d) analize medicale: exudatul faringian, coprocultura si  examen coproparazitologic 
pentru copil;  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Anexa la procesul verbal incheiat cu ocazia selectiei dosarelor in vederea 

inscrierii copiilor la Cresa Deva-sectia cu predare in limba maghiara 

 
 

Nr.crt Nume si prenume anteprescolar Admis/Respins 

1. Bordea Matei-Cristian Admis 

2. Ratoni Vera Admis 

3. Kiss Daniel Admis (din 18.03.2019) 

4. Csatlos Abner Admis 

5. Horvath Timea Rebeca Admis 

6. Szekely Stephan-Desideriu Admis 

7. Vincze David Admis (din 01.03.2019) 

8. Siscan Anastasia Admis (din 01.12.2018) 

9. Vita David-Arpad Admis 

10. Sebestyen Eva-Franceska Admis 

11. Negru Vlad Admis 

12. Panta Sarah-Patricia Admis 

13. Kasler Adelina Admis 

14. Zhao Hanzhang Admis 

15. Farca Dragos Admis 

   16. Matei Alessia Ioana Admis 

   17. Meltis Maria Elena Admis 

  18. Bucataru Paul-Gabriel Admis 


