REZULTATE ÎNSCRIERI ONLINE 2020
Nr.crt.
1
2
3

Numar înregistrare
53/368/01.10.2020
53/369/01.10.2020
53/370/01.09.2020

Status Cerere
Admis
Admis
Admis

4

53/371/01.10.2020

Admis

5

53/372/01.10.2020

Admis

6

53/373/01.10.2020

Admis

7

53/374/01.10.2020

Respins - Dosar
Neeligibil (din
adeverința tată eliberată
de angajator reiese că
desfășoară telemuncă).

8

53/375/01.10.2020

Admis

9

53/376/01.10.2020

Admis

10

53/377/01.10.2020

Admis

11

53/378/01.10.2020

Admis

12

53/379/01.10.2020

Admis

13

53/380/01.10.2020

Admis

14

53/381/01.10.2020

Admis

15

53/382/01.10.2020

Admis

16

53/383/01.10.2020

Admis

17

53/384/01.10.2020

Admis

18

53/385/01.10.2020

Admis

19

53/386/01.10.2020

Admis

20

53/387/01.10.2020

Admis

21

53/388/01.10.2020

Admis

22

53/389/01.10.2020

Admis

23

53/390/01.10.2020

Admis

24

53/391/01.10.2020

Admis

25

53/392/01.10.2020

Admis

26

53/393/01.10.2020

Admis

27

53/394/01.10.2020

Admis

28

53/395/01.10.2020

Admis

29

53/396/01.10.2020

Admis

30

53/397/01.10.2020

Admis

31

53/398/01.10.2020

Admis

32

53/399/01.10.2020

Admis

33

53/400/01.10.2020

Admis

34

53/401/01.10.2020

Admis

35

53/402/01.10.2020

Admis

36

53/403/01.10.2020

Admis

37

53/404/01.10.2020

Admis

38

53/405/01.10.2020

Admis

39

53/406/01.10.2020

Admis

40

53/407/01.10.2020

Admis

41

53/408/01.10.2020

Respins-Dosar Incomplet
(lipsă
- adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ;
- din adeverința eliberată
de angajator nu reiese
dacă tatăl își desfășoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă

42

53/409/01.10.2020

Admis

43

53/410/01.10.2020

Admis

44

53/411/01.10.2020

Admis

45

53/412/01.10.2020

Admis

46

53/413/01.10.2020

Admis

47

53/414/01.10.2020

Admis

48

53/415/01.10.2020

Admis

49

53/416/01.10.2020

Admis

50

53/417/01.10.2020

Admis

51

53/418/01.10.2020

Admis

52

53/419/01.10.2020

Admis

53

53/420/01.10.2020

Admis

54

53/421/01.10.2020

Admis în așteptare

55

53/422/01.10.2020

Admis

56

53/423/01.10.2020

Admis în așteptare

57

53/424/01.10.2020

Admis în așteptare

58

53/425/01.10.2020

Admis în așteptare

59

53/426/01.10.2020

Admis în așteptare

60

53/427/01.10.2020

Admis în așteptare

61

53/428/01.10.2020

Admis în așteptare

62

53/429/01.10.2020

Admis

63

53/430/01.10.2020

Admis

64

53/431/01.10.2020

Admis

65

53/432/01.10.2020

Respins - Dosar
Neeligibil (din
adeverința eliberată de
angajator nu reiese dacă
părinții iși desfășoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă).

66

53/433/01.10.2020

Admis

67

53/434/01.10.2020

Admis în așteptare

68

53/435/01.10.2020

Admis

69

53/436/01.10.2020

Admis în așteptare

70

53/437/01.10.2020

Admis în așteptare

71

53/438/01.10.2020

Admis în așteptare

72

53/439/01.10.2020

Admis în așteptare

73

53/440/01.10.2020

Admis în așteptare

74

53/441/01.10.2020

Admis

75

53/442/01.10.2020

Admis

76

53/443/01.10.2020

Admis

77

53/444/01.10.2020

Admis în așteptare

78

53/445/01.10.2020

Respins – Dosar
Incomplet (lipsă acte
identitate părinți,
adeverințe salariat din
care să rezulte că părintii
sunt activi pe piaţa
muncii, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. de pe raza
administrativ-teritorială
unde domiciliază
solicitantul prin care se
atestă faptul că acestuia
nu i se pot asigura
servicii sociale
specializate pentru
creşterea, îngrijirea şi
educarea timpurie a
copiilor cu vârsta
cuprinsă între 0 şi 3 ani,
fișă medicală copil,
adeverințe medicale
parinți).

79

53/446/01.10.2020

Admis

80

53/447/01.10.2020

Admis

81

53/448/01.10.2020

Admis

82

53/449/01.10.2020

Admis în așteptare

83

53/450/01.10.2020

Admis în așteptare

84

53/451/01.10.2020

Admis

85

53/452/01.10.2020

Admis în așteptare

86

53/453/01.10.2020

Admis în așteptare

87

53/454/01.10.2020

Admis în așteptare

88

53/455/01.10.2020

Respins – Dosar
Incomplet (lipsă
certificate naștere parinți,
certificat căsătorie,
adeverință salariat
mama)

89

53/456/01.10.2020

Admis

90

53/457/01.10.2020

91

53/458/01.10.2020

Admis
Respins – Dosar
Incomplet (lipsă
adeverințe medicale
părinți).

92

53/459/01.10.2020

Admis

93

53/460/01.10.2020

Renunțare

94

53/461/01.10.2020

Admis

95

53/462/01.10.2020

Admis

96

53/463/01.10.2020

Admis

97

53/464/01.10.2020

Admis

98

53/465/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
adeverință din care să
rezulte faptul că mama
are contractul de muncă
suspendat pentru creștere
și îngrijire copil;
adeverință salariat tată,
adeverință medicală
pentru tată, declarația
privind informarea
beneficiarului).

99

53/466/01.10.2020

Admis în așteptare

100

53/467/01.10.2020

Admis

53/468/01.10.2020

Admis în așteptare

102

53/469/01.10.2020

Respins-Dosar Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).

103

53/470/01.10.2020

Admis în așteptare

104

53/471/01.10.2020

Respins -Dosar
Incomplet (lipsă:
certificat naștere mama,
acte identitate tată, din
adeverință salariat mamă
nu reiese dacă îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, NU prin
telemuncă, adeverință
salariat tata, adeverințe
medicale părinți).

105

53/472/01.10.2020

Admis în așteptare

106

53/473/01.10.2020

Admis în așteptare

107

53/474/01.10.2020

Admis în așteptare

108

53/475/01.10.2020

Admis

109

53/476/01.10.2020

Admis

110

53/477/01.10.2020

Admis în așteptare

111

53/478/01.10.2020

Admis

112

53/479/01.10.2020

Admis

113

53/480/01.10.2020

Admis

101

114

53/481/01.10.2020

Admis în așteptare

115

53/482/01.10.2020

Admis

116

53/483/01.10.2020

Respins – Dosar
incomplet (lipsă toate
documentele
justificative.)
* Înscrierile au fost
făcute pentru anul 2020.

117

53/484/01.10.2020

Admis în așteptare

118

53/485/01.10.2020

Admis

119

53/486/01.10.2020

Admis în așteptare

120

53/487/01.10.2020

Admis

121

53/488/01.10.2020

Admis

122

53/489/01.10.2020

Admis

123

53/490/01.10.2020

Respins – Dosar
incomplet (lipsă acte
identitate părinți,
adeverințe salariat din
care să rezulte că părintii
sunt activi pe piaţa
muncii, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
adeverință medicală
tată).

124

53/491/01.10.2020

Admis

125

53/492/01.10.2020

Admis în așteptare

126

53/493/01.10.2020

Admis în așteptare

53/494/01.10.2020

Respins – Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
din adeverința salariat
tată nu reiese daca
efectuează telemuncă,
adeverință medicală
tată). De asemenea din
actele de identitate ale
părintilor nu reiese că au
domiciliul pe raza
Municipiului București
de cel putin 6 luni la data
depunerii cererii.

128

53/495/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
certificat căsătorie,
adeverință din care să
rezulte faptul că mama
are contractul de muncă
suspendat pentru creștere
și îngrijire copil;
adeverință salariat tată,
adresă din partea
D.G.A.S.P.C. fișă
medicală copil,
adeverințe medicale
parinți, declarația privind
informarea
beneficiarului).

129

53/496/01.10.2020

Admis în așteptare

130

53/497/01.10.2020

Admis

131

53/498/01.10.2020

Admis

132

53/499/01.10.2020

Admis

133

53/500/01.10.2020

Admis în așteptare

127

134

53/501/01.10.2020

Admis

135

53/502/01.10.2020

Respins – Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
adeverință salariat tată,
adresă din partea
D.G.A.S.P.C. , fișă
medicală copil,
adeverințe medicale
parinți, declarația privind
informarea
beneficiarului).

136

53/503/01.10.2020

Admis

137

53/504/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: acte
identitate părinți,
certificat căsătorie,
adeverință din care să
rezulte faptul că mama
are contractul de muncă
suspendat pentru creștere
și îngrijire copil;
adeverință salariat tată,
adresă din partea
D.G.A.S.P.C. , fișă
medicală copil,
adeverințe medicale
parinți, declarația privind
informarea
beneficiarului).
* Înscrierile au fost
făcute pentru anul 2020.

138

53/505/01.10.2020

Admis în așteptare

139

53/506/01.10.2020

Admis în așteptare

140

53/507/01.10.2020

Admis

141

53/508/01.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă:
- Certificat de naştere
părinți,
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele efectuează
telemuncă,
- Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Adeverinţe medicale
părinţi )

142

53/509/01.10.2020

143

53/510/01.10.2020

Respins- Dosar
incomplet (lipsă:
adeverință salariat
mama, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
adeverință medicala
mamă).
Respins – Dosar
incomplet (lipsă: fișă
medicală copil).

53/511/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
parinți, adeverinţe
salariat parinți, adresă
din partea D.G.A.S.P.C.,
fişa medicală copil,
adeverinţe medicale
părinţi -Declaraţie
privind informarea
beneficiarului
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

144

145

53/512/01.10.2020

146

53/513/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
parinți, adeverinţe
salariat parinți, adresă
din partea D.G.A.S.P.C.,
fişa medicală copil,
adeverinţe medicale
părinţi -Declaraţie
privind informarea
beneficiarului
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.
Respins – Dosar
incomplet (lipsă: adresă
din partea D.G.A.S.P.C.
).

147

53/514/01.10.2020

Admis în așteptare

148

53/515/01.10.2020

Admis

149

53/516/01.10.2020

Admis în așteptare

150

53/517/01.10.2020

Admis în așteptare

151

53/518/01.10.2020

Admis

53/519/01.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
parinți, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
adeverințe medicale
părinți).

153

53/520/01.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă
certificate naștere părinți,
certificat căsătorie
părinți).
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

154

53/521/01.10.2020

Admis in asteptare

152

155

53/522/01.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă: adresă
din partea D.G.A.S.P.C. ,
adeverințe medicale
părinți).

156

53/523/01.10.2020

Admis in asteptare

157

53/524/01.10.2020

Admis

158

53/525/01.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: adeverințe salariat
părinți din care să rezulte
că sunt activi pe piaţa
muncii şi îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, adresă
din partea D.G.A.S.P.C.
â, fișă medicală copil,
adeverințe medicale
părinți, declarație privind
informarea).

159

53/526/01.10.2020

Admis

160

53/527/01.10.2020

Admis

161

53/528/02.10.2020

Admis

162

53/529/02.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(certificate naștere
părinți, certificat
căsătorie părinți,
adeverință salariat tata
din care să rezulte că
părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, fișă medicală
copil).

163

53/530/02.10.2020

Admis in asteptare

53/531/02.10.2020

Respins -Dosar
Incomplet (lipsă: acte
identitate tată, adeverință
salariat tată din care să
rezulte că părintele este
activ pe piaţa muncii şi
îşi desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C., adeverință
medicală tata).

165

53/532/02.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificatul de naştere al
copilului pentru care se
solicită admiterea,
copii ale actelor de
identitate ale părinţilor,
adeverinţe salariat
părinți,
adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
fişa medicală copil,
adeverinţe medicale
părinţi,
declaraţie privind
informarea
beneficiarului).
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

166

53/533/02.10.2020

Admis

167

53/534/02.10.2020

Admis

164

168

169

170

53/535/02.10.2020

Respins-Dosar
Incomplet/Neeligibil
(Copiii care împlinesc 3
ani în anul 2020, nu sunt
eligibili pentru perioada
de înscriere 1 – 15
octombrie 2020, pentru
că programa
antepreșcolară din aceste
centre nu mai este
adecvată nivelului
cognitiv de dezvoltare al
copiilor de peste 3 ani).

53/536/02.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
certificat căsătorie, din
adeverinţele de salariat
ale părinților nu reiese
dacă îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, Adresă
din partea D.G.A.S.P.C. ,
fișă medicală copil,
adeverințe medicale
părinți, declarație privind
informarea
beneficiarului).

53/537/02.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ).

171

53/538/02.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: cerificate naștere
părinți, din adeverinţa
salariat mama nu rezultă
dacă părintele își
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ).

172

53/539/02.10.2020

Admis in asteptare

173

53/540/02.10.2020

Admis

174

53/541/02.10.2020

Admis

175

53/542/02.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificatul de
naştere al copilului
pentru care se solicită
admiterea, adeverinţe
salariat din care să
rezulte că părintele este
activ pe piaţa muncii şi
îşi desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C., fișă
medicală tip copil,
adeverinţe medicale
părinţi, declarație privind
informarea).

176

53/543/02.10.2020

Admis

177

53/546/02.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
certificat căsătorie
părinți, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

178

53/547/05.10.2020

Admis

179

53/548/05.10.2020

Admis

53/549/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificate naștere
părinți, - Adeverința
salariat mama
- Fișă medicală copil;
- Adeverinţe medicale
părinţi)

181

53/550/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
Certificat de naştere
părinți
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Fișă medicală copil;
- Adeverinţe medicale
părinţi)

182

53/551/05.10.2020

Admis în așteptare

183

53/552/05.10.2020

184

53/553/05.10.2020

Admis
Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

185

53/554/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți
- Adeverințe salariat
părinți
- Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Fișă medicală copil;
- Adeverinţe medicale
părinţi.)

186

53/555/05.10.2020

Admis în așteptare

187

53/556/05.10.2020

Admis

180

53/557/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți
- Certificat de căsătorie
- Adeverinţe medicale
părinţi)

189

53/558/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
-Certificat de naştere
părinți
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

190

53/559/05.10.2020

Admis

53/560/05.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
-Certificat de naştere
părinți
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)

192

53/562/06.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: -CI
mama
-Adeverințe salariat
părinți,
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C,
-Fișă medicală copil,
-Adeverinţe medicale
părinţi.)
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

193

53/563/06.10.2020

Admis

188

191

194

53/564/06.10.2020

195

53/565/06.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
Certificat de naştere
părinți
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă,
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )
Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

196

53/566/06.10.2020

197

53/567/06.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți,
- Adeverința salariat
mama,
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.,
Fișă medicală copil,
- Adeverinţe medicale
părinţi)
Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

198

53/568/06.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Adeverința salariat
tata)

199

53/569/06.10.2020

Admis în așteptare

53/570/06.10.2020

Respins-Dosar Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).

53/571/06.10.2020

Respins -Dosar
Incomplet (lipsă:
certificate naștere părinți,
certificat căsătorie
părinți, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
adeverințe medicale
părinți).

53/572/06.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)

203

53/573/06.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificat naștere,
certificat căsătorie, din
adeverinţa salariat tată
nu rezultă dacă părintele
este activ pe piaţa muncii
şi îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă).

204

53/574/07.10.2020

Admis în așteptare

205

53/575/07.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificate naștere
părinți, certificat
căsătorie părinți, adresă
din partea D.G.A.S.P.C.
).

206

53/576/07.10.2020

Admis în așteptare

200

201

202

53/577/07.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
adeverinţe salariat din
care să rezulte că
părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adeverinţe
medicale părinţi ).

208

53/578/07.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: adeverinţe salariat
din care să rezulte că
părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adeverinţe
medicale părinţi ).

209

53/579/07.10.2020

Admis

210

53/580/07.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: adeverinţă salariat
mama, din care să rezulte
că părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. ,
adeverință medicală
mama).

211

53/581/07.10.2020

Admis în așteptare

207

212

53/582/07.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificatul de
naştere al copilului
pentru care se solicită
admiterea, acte identitate
părinți, adeverinţe
salariat din care să
rezulte că părintele este
activ pe piaţa muncii şi
îşi desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. , fișă
medicală copil,
adeverinţe medicale
părinţi, declarație privind
informarea ).

213

53/583/07.10.2020

Admis

214

53/584/07.10.2086

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificate de
naştere părinți, certificat
căsătorie părinți,
adeverinţe salariat din
care să rezulte că
părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, adresă din partea
D.G.A.S.P.C. , fișă
medicală copil,
adeverinţe medicale
părinţi, declarație privind
informarea ).

215

53/585/08.10.2020

Admis in asteptare

216

217

218

219

220

53/586/08.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
părinți, certificat
căsătorie părinți,
adeverinţă salariat mama
din care să rezulte că
părintele este activ pe
piaţa muncii şi îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă).

53/587/09.10.2020

Respins-Dosar incomplet
(lipsă: certificate de
naştere părinți, certificat
căsătorie părinți).

53/588/09.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
părinți, fișă medicală
copil, adeverințe
medicale părinți,
declarație privind
informarea).

53/589/09.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
certificate de naştere
părinți, certificat de
căsătorie, din adeverinţe
salariat nu reiese dacă
părinții îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă și nu prin
telemuncă).
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

53/590/09.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Fișă medicală copil;
- Adeverinţe medicale
părinţi

221

222

53/591/09.10.2020

Respins- Dosar
incomplet ( - Adresă din
partea D.G.A.S.P.C.
- Fișă medicală copil;
- Adeverinţe medicale
părinţi;
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă,
Declarație privind
informarea

53/592/09.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
- Certificat de naştere
părinți
- certificat de căsătorie
Din adeverința salariat
mama
nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C)

53/593/09.10.2020

Respins-Dosar Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).
Dosar incomplet (lipsă:Adeverinţe medicale
părinţi).

53/594/09.10.2020

Respins-Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).
Dosar incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți
- Certificat de căsătorie
- Adeverința salariat
mama
Declarație privind
informarea

225

53/595/09.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
- Certificat de naştere
părinți
- Certificat de căsătorie
-Adeverinţe medicale
părinţi.

226

53/596/12.10.2020

Admis

227

53/597/12.10.2020

Admis

223

224

228

53/598/12.10.2020

Admis în așteptare

229

53/599/13.10.2020

Admis în așteptare

230

53/600/13.10.2020

Admis în așteptare

231

53/601/13.10.2020

Admis în așteptare

232

53/602/13.10.2020

Admis

233

53/603/13.10.2020

Admis

234

53/604/13.10.2020

235

53/605/13.10.2020

Admis în așteptare
Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

236

53/606/14.10.2020

Admis

237

53/607/14.10.2020

Admis în așteptare

238

53/608/14.10.2020

Admis

239

53/610/14.10.2020

Admis în așteptare

240

53/611/14.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă
- adeverința salariat
mama
Fișă medicală copil
Adeverinţe medicale
părinţi)

241

53/612/14.10.2020

Admis in asteptare

242

53/613/14.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă*
- Adeverința salariat
mama)
* Înscrierea a fost
solicitată pentru anul
2021.

243

53/614/14.10.2020

Admis în așteptare

244

53/615/14.10.2020

Respins -Dosar
Neeligibil (din
adeverința eliberată de
angajator nu reiese dacă
părinții iși desfășoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă).

245

53/616/14.10.2020

Admis în așteptare

246

53/617/14.10.2020

Admis

247

53/618/15.10.2020

Admis in asteptare

248

53/619/15.10.2020

249

53/620/15.10.2020

Admis in asteptare
Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)

250

53/621/15.10.2020

251

53/621.1/15.10.2020

Respins-Dosar Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).
Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)

53/622/15.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă: Adeverința salariat tata
- Adeverința salariat
mama
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C
- Adeverinţe medicale
părinţi)

53/623/15.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Adeverința salariat tata
- Adeverința salariat
mama
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.)

252

253

53/624/15.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă: - Din
adeverințe salariat părinți
nu rezultă dacă aceștia
îşi desfăşoară activitatea
exclusiv la locul de
muncă, NU prin
telemuncă*
-Adresă din partea
D.G.A.S.P.C.
-Fișă medicală copil
- Adeverinţe medicale
părinţi)

255

53/625/15.10.2020

Respins -Dosar
incomplet (lipsă:
- Certificat de naştere
mama
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă*
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C)

256

53/626/15.10.2020

Admis în așteptare

257

53/627/15.10.2020

Admis în așteptare

53/628/15.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificate de naştere
părinți
Adeverinţă medicală
tata)

53/629/15.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificate de naştere
părinți
Adeverinţe medicale
părinți)

254

258

259

260

53/630/15.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă: Certificat de naştere
părinți
- Certificat de căsătorie
- Din adeverința salariat
mama rezultă că face
telemuncă
- adeverința salariat tata
- Adresă din partea
D.G.A.S.P.C
- Adeverinţe medicale
părinţi )

261

53/631/15.10.2020

Admis în așteptare

262

53/632/15.10.2020

Admis în așteptare

53/633/15.10.2020

Respins - Dosar
incomplet (lipsă:
- Din adeverința salariat
tata nu rezultă dacă
părintele îşi desfăşoară
activitatea exclusiv la
locul de muncă, NU prin
telemuncă*
Adresă din partea
D.G.A.S.P.C. )

53/634/15.10.2020
53/635/15.10.2020
53/636/15.10.2020

Respins-Dosar Neeligibil
(Părintele/Reprezentantul
legal nu are domiciliul pe
raza Municipiului
București de cel putin 6
luni sau viza de reședință
de cel puțin 6 luni la data
depunerii cererii).
Admis
Admis în așteptare

263

264
265
266

