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         Compartiment Director                                                                      
 

 

 

Calendarul depunerii cererilor de înscriere,  

în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov,,  

pentru anul școlar septembrie 2021 – iulie 2022 

 

 

1). Cererea de înscriere se depune în perioada 02 iunie – 30 iunie. 

Cererea se poate depune: 

a). personal, de către părinte/reprezentant legal, la sediul creșei pentru care se dorește înscrierea, 

de luni până vineri, între orele 09.00 și 15.00. 

Persoana desemnată din cadrul creșei va proceda la preluarea, verificarea și înregistrarea 

dosarului de înscriere.  

b). prin accesarea link-ului publicat pe site-ul: www.cresebrasov.ro și www.brasovcity.ro 

 

Excepție! Pentru Creșa nr.9 din str. Apollo nr.2, procedura de înscriere va fi demarată după 

finalizarea lucrărilor de construire și darea în funcțiune a creșei.  

Perioada de înscriere pentru Creșa nr.9 va fi comunicată ulterior. 

 

2). Repartizare computerizată a dosarelor, în funcție de punctajele obținute, până cel târziu 

la data de 05.07.2021.  

 

3). Afișarea listelor cu rezultatele înscrierii dosarelor pe site-ul www.cresebrasov.ro și la 

avizierul creșelor, după selectarea dosarelor în urma aplicării criteriilor de departajare, nu mai 

târziu de data de 07.07. 2021. 

 

4). Depunerea contestațiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, on-line, pe 

adresa de e-mail: office@cresebrasov.ro sau, personal, la sediul din Brașov, str. Mecanicilor 

nr.7, până cel târziu la data de 09.07.2021. 

 

5). Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora pe site-ul: 

www.cresebrasov.ro, până cel târziu la data de 14.07.2021. 

 

6). Confirmarea locului pentru dosarele declarate admise, din partea părintelui 

/reprezentantului legal, fie pe adresa de e-mail a creșei la care a fost admis copilul, fie personal la 

sediul creșei, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor, până cel 

târziu la data de 21.07.2021. 

 

7). Afișarea rezultatelor finale pe site-ul: www.cresebrasov.ro, până cel târziu la data de 

26.07.2021. 

 

8). Preluarea copiilor declarați admiși, începând cu 01 septembrie 2021. 

 

 

 

Director, 

Șerban Laura-Cristina 
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