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Pot beneficia de servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie
anteprescolara în cadrul creşelor:
-

copiii din municipiul Piatra Neamţ, ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul legal/reşedinţa
pe raza municipiului Piatra Neamţ;
copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani, în situaţia în care copilul împlineşte vârsta de 3 ani, în timpul
anului şcolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului şcolar,
fără a depăşi vârsta de 4 ani;
copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;
copiii care provin din familii care se află în situaţie de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei
sociale nr. 292/2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se
află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de
sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile
capacităţi de integrare socială”).

În situaţia în care părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au reşedinţa pe raza municipiului
Piatra Neamţ, pot înscrie copiii la creşe pentru a beneficia de serviciile de educaţie timpurie
anteprescolara daca indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
- au loc de muncă în municipiul Piatra Neamţ (fapt dovedit prin adeverinţă eliberată de angajator) sau
care fac dovada că sunt în căutarea unui loc de munca (fapt dovedit prin adeverinţă eliberată de
A.J.O.F.M. Neamţ);
- frecventează cursurile învăţământului de zi în municipiul Piatra Neamţ (fapt dovedit prin adeverinţă
eliberată de instituţia de învăţământ);
- au probleme grave de sănătate şi necesită îngrijiri medicale şi sprijin din partea familiei lărgite (fapt
dovedit prin documente medicale care să ateste necesitatea sprijinuluidin partea altei persoane).
Nu pot beneficia de servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie
anteprescolara în cadrul creşelor:
-

copiii ai căror părinţi nu au domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Piatra Neamţ;
copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și
apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;
copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, solicitate de către
Comisia de evaluare/selecţie, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei,
veniturile şi domiciliul acestora;
copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu
pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG 111/2010 privind concediul si
indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).
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