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Inscrierea la Cresa din Roma 
Anul 2015-2016 

 
Inscrierea la crese se va efectua de pe data de 23 aprilie pina la 22 mai 
2015 

   

Presentarea cererii 
 
Conditii de inscriere 
 
Pot fi inscrisi la cresa pentru anul scolar 2015/2016 copiii nascuti incepind cu 1 ianuarie 2013 
si cei, care se vor naste pina la 31 mai 2015.Gradinitele din capitala vor accepta copiii cu 
resedinta pe teritoriul Romei, a carui nucleu familial este alcatuit din cel putin un parinte, tutor 
sau intretinator cu resedinta pe teritoriul Romei. 
Pot prezenta cerere, la fel, si familiile, care la momentul inscrierii copiilor nu au resedinta in 
Roma, dar pot certifica transferul resedintei in curs de desfasurare.                                                                      
Pot fi inscrisi toti copiii, care se afla temporar pe teritoriul orasului Roma, desi lipsiti de 
resedinta,  conform normelor internazionale si nationale in vigoare. 
 
Modul de inscriere: 
E necesara inregistrarea pe site-ul Roma Capitale www.comune.roma.it  Persoanele deja in 
registrate in precedenta, vor avea posibilitatea de a completa direct formularul de cerere. In 
cazul in care, nici unul din parintii interesati nu a fost inregistrat pina in prezent, poate 
efectua  inregistrarea  pe pagina de start a site-ului www.comune.roma.it la sectiunea de pe 
partea stinga-sus ”Servicii on-line”, accesind urmatorului link “Inregistrare pe site”, consultind 
in caz necesar,  pagina–ghid “informatii preliminare”. 
Intrucit procedura de inscriere se solutioneaza, de obicei, timp de 7 zile din momentul 
expedierii corecte a documentelor, e necesara respectarea termenului.Inscrierea va fi 
comunicata ulterior pe adresa personala de email. Pentru orice tip de informatii sau asistenta 
suplimentara, puteti contacta Centrul de Contacte(Contact Center) Chiamaroma 060606. 
 
Cererile pot fi presentate : 

• prin intermediul site-ului Roma Capitale (www.comune.roma.it) in urmatoarea ordine: 
Lista Servicii On-line - Servicii Scolare - Inscriere la Cresa oraseneasca –Cerere on-
line. Persoanele inregistrate on-line, vor accepta succesiv cu aceeasi modalitate (on-
line) locul  atribuit in lista oficiala.  
 

Consiliul de Administratie a primariei isi rezerva dreptul de a verifica declaratiile cuprinse in 
cerere si de a solicita prezentarea documentelor justificative. 
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Se va specifica 

 
In formularul de cerere se va indica doar o singura Primarie cu una din urmatoarele optiuni: 
 

1. Primaria de resedinta a nucleului familial (care poate fi compus: de ambii parinti, 
un singur parinte, un tutor sau intretinator);  

2.  Primaria din apropiere a locului de munca a unuia dintre parinti; 
3.  Primaria de resedinta a buneilor; 
4.  Primaria de resedinta a parintelui, care nu locuieste impreuna cu copilul.  
 

Alegerea uneia dintre primele doua optiuni, garanteaza obtinerea unui punctaj major 
pentru clasificarea copilului in lista de admitere. (vezi tabela anexata acestui ghid, care 
indica criteriile si punctajul pentru lista de admitere la cresa ). 
 
In cazul in care familia se afla in faza de transferare a resedintei pe teritoriul Romei, va indica 
in cerere Primaria pe teritoriul carea se va stabili, anexind declaratia care va autocertifica  
transferul curent (conform Decretului prezidential 445/2000 ce tine de documentarea 
transferului). 
 
Inafara de cresele  administrate de Primaria din Roma, e posibila de asemenea inscrierea la: 
 

- cresa oraseneasca gestionata de catre particulari in concesiune( acolo unde e activat 
acest serviciu);  

- cresele particulare acreditate  in conventie cu Primaria din Roma;  
- Spatiile Be.Bi., structuri la care pot fi inscrisi copii ce au virsta cuprinsa intre 18 si 36 

luni (nascuti pina la 28 februarie 2014 sau cei, care deja au implinit 18 luni la 
momentul primirii la cresa, dar solicitati in cazul eliberarii unui loc vacant).In aceste 
structuri se prevede o permanenta zilnica antimeridiana sau postmeridiana de circa 5 
ore, dar care nu prevede serviciul de luare a mesei. 

 
Aceste structuri ofera aceleasi servicii de calitate si aceleasi tarife de plata prevazute de 
catre cresele orasenesti.  
 
In cererea de inscriere vor fi indicate, in ordine descrescatoare de preferinta, maxim 6 crese 
orasenesti si/sau convenzionate, (tinind cont de programul de activitate a creselor); 
deasemenea vor fi indicate eventualele preferinte in ceea ce priveste Spatiile Be.Bi. 
  
In cererea de inscriere la cresa va fi posibila, in functie de exigentele parintilor, solicitarea  
optiunii pentru frecventa la Sectia de legatura(Sezione Ponte) . Sectia de legatura este  un 
serviciu particular de trecere de la cresa la gradinita de copii.In cadrul acestei sectii se afla 
copiii cu  virsta intre 24 si 36 luni (adica copiii nascuti pina la 31 august 2013). 
 
Se mentioneaza, deasemenea, ca pot prezenta cererea de inscriere on-line la aceste servicii 
educative ( cresa, microcresa, Spatiile Be.Bi si Sectia de legatura) la fel si parintii, tutorii si 
ingrijitorii copiilor ce vor implini 3 ani pina la 30 aprilie 2016 si care au prezentat deja cererea 
de inscriere la gradinita de copii. 
Primaria va comunica toate informatiile suplimentare referitoare serviciilor furnizate de catre 
structurile educative. 
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Admiterea la cresa  
 
 
Criterii si punctaj pentru stipularea listei de admtere 
 
Cererii de inscriere presentate i se va atribui un punctaj, ce tine de situatia familiala a 
copilului ( vezi tabela cu criterii si punctaj cuprinsa în anexa de mai jos la acest ghid) 
In functie de punctajul obtinut, Primaria va clasifica cererile primite, elaborind lista oficiala 
valabila pentru accesul la acest serviciu. 
 
Lista oficiala va fi unica si clasificata conform virstei copiilor: mici, medii, mari. 
 

� Grupa mica: in aceasta sectie vor fi inscrisi copiii nascuti de la 1/09/2014 la 
31/05/2015. 

� Grupa medie: in aceasta sectie vor fi inscrisi copiii nascuti de la 1/11/2013 al 
31/08/2014. 

� Grupa mare: in aceasta sectie vor fi inscrisi copiii nascuti de la 1/01/2013 al 
31/10/2013. 

 
Administratia locala, in baza prioritatilor stabilite de catre Consiliul municipal, in articolul 6 a 
Regulamentului Crese, va stabili un punctaj de atribuire a criteriilor de acces la cresa.  
In cazul in care punctajul va fi egal, la elaborarea listei oficiale va avea prioritate cererea cu 
situatia economica cea mai inferioara (ISEE)  
 
Listele oficiale provizorii vor fi publicate in sediile Primariilor si pe site-ul institutional, 
aproximativ la sfirsitului lunii mai. 
 
In cazul in care familia/tutorul/intretinatorul/ va depista erori de evaluare, va prezenta un recurs 
catre Directorul UOSECS (Unitatea Organizationala Socio Educationale Culturale si Sportive )  
municipale în termen de 10 zile de la data publicarii listei, specificind motivatiile. Directorul 
UOSECS va da un raspuns in urmatoarele 10 zile succesive. 
 
Listele finale/definitive aprobate de către Directorul  U.O.S.E.C.S.  a fiecarii Primarii, după 
examinarea  recursurilor, vor fi publicate atit în sediile primariilor mentionate mai sus până la  1 

iulie  2015, cit si pe site-ul: www.comune.roma.it/dipscuola. Aceasta lista va cuprinde atribuirea 
locurilor disponibile pentru structurile publice si particulare conventionate. 
 
In cazul completarii listelor in grupa mare, va fi posibil accesul la lista grupei medii, acolo 
unde va aparea un loc disponibil, cu scopul de a include copii tinind cont de virsta (adica 
acelor copii ce vor implini 24 de luni pina la 31 decmbrie 2015), tinind totodata cont de locul 
ocupat in aceeasi lista. De asemenea, in cazul completarii listelor oficiale a grupei medii, va fi 
posibila includerea copiilor in lista grupei mici, cu scopul de a include copii, tinind cont de 
virsta implinita. 
 
 
E indispensabila detinerea cerintelor declarate in cererea de inscriere pina la data 
expirarii avizului, doar cu unele exceptii relative ai copiilor nenascuti (acelor copii, care vor 
fi nascuti pina la 31 mai 2015), cit si a copiilor in curs de schimbarea resedintei sau a 
domiciliului. In ceea ce priveste copii in curs de adoptare sau a deciziei de adoptare, 
recunoasterea si legalizarea acestor copii se va efectua pina la 31 august 2015. 
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Se comunica, in conformitate cu art. 75 si 76 a Decretului Prezidential 445/2000, in cazul 
declaratiilor false se vor aplica sanctiuni prevazute de art. 483 al codului penal “ Declaratii 
false in prejudiciul unui privat” ( care prevede sanctiune cu recluzie pina la 2 ani)  si de legile 
speciale in materie, precum si pierderea beneficiului). In acest scop Consliul Admnistrativ al 
Primariei, conform legii, va efectua controalele necesare in vederea verificarii informatiilor 
prezentate. Se comunica, deasemenea, ca necompletarea sau completarea incorecta a 
datelor solicitate la fiecare sectiune a cererii, va comporta la neatribuirea punctajului 
prevazut.  
 
Admiterea copiilor  
 
In vederea organizarii eficiente a primirii copiilor la cresa, Sectia de legatura, Spaziul Be. Bi. 
sau la cresa acreditata, in conventie se va tine cont atit de locurile disponibile, cit si de 
punctajul obtinut in listele oficiale de acces. 
 
Vor avea prioritate atit copii purtatori de handicap, detinatori de certificate justificatoare, cit si 
acei copii, ce se afla in asistenta serviciilor sociale, care isi desfasoara activitatea in 
structurile publice de pe teritoriu. Primirea lor se va efectua pe parcursul intregului an, fara a 
tine cont de lista de asteptare, conform disponibilitatii de locuri. ( art. 6 a Regulamentului 
Creselor) 
 
Acordarea locului legat de schimbarea domiciliului sau a resedintei nucleului familial, 
primeste caracter definitiv odata cu verificarea efectiva a transferului, care se va conlude 
pina la 31 august 2015 sau pina in data de admitere a copiilor primiti succesiv, respectiv 
locurilor aparute pe parcurs in lista de asteptare.  
 
La fel, si acordarea locurilor pentru copiii in curs de adoptare va primi caracter definitiv odata 
cu legitimarea infierii efective printr-un act, care se va conclude pina in data de 31 august 
2015 sau, in orice caz, pina la data de admitere la cresa a celor copii admisi succesiv din 
lista de asteptare. 
 
Familia copilului admis e obligata sa accepte in mod formal locul oferit, cu prezentarea 
achitarii bonului de plata a primei rate stabilite, in termen aproximativ de 8 (opt) zile de la 
data publicarii listei oficiale prevazuta pentru 1 iulie. 
 
 
In cazul in care cererea a fost expediata on-line, aprobarea locului poate fi efectuata cu 
aceeasi modalitate. Iar daca cererea a fost trimisa prin CAAF aprobarea locului va fi 
efectuata direct la Primaria de competenta.  
 
Familiile sint invitate sa accepte in mod formal locul atribuit in baza listei de admitere, 
cu scopul de a evita excluderea copilului din lista oficiala. 
 
 
Refuzarea locului oferit nu implica excluderea doar in cazul de admitere in lista a fratilor 
(gemeni si nu numai, fie ca e vorba de noi inscrieri la cresa, fie ca unul din frati deja 
frecventeaza cresa) candidati la aceeasi structura, dar plasati in crese diverse. In acest caz e 
consimtita acceptarea locului, chiar inafara termenului, cind Primaria va avea posibilitatea de 
a inscrie ambii frati in aceeasi structura. 
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In cazul neacceptarii locului oferit sau a nefinalizarii inscrierii, se va considera ca a renuntat 
la acest serviciu cu excluderea de pe lista (conform deciziei a Consiliului Local n.148/2007). 
Acestui beneficiar nu i se va oferi nici succesiv loc vacant, chiar daca vor fi disponibile in 
structurile publice sau cele particulare conventionate. 
  
 
Pentru copii din listele de asteptare 
 
Copiilor, ce ramin in listele de asteptare, li se vor atribui succesiv eventualele locuri 
disponibile in structurile solicitate in momentul inaintarii cererii sau care, ulterior, vor fi 
disponibile pe parcursul anului in alte structuri  
 
Consiliul de Administratie orasenesc va avea ca obiectiv facilitarea accesului la locurile 
disponibile, asigurind raportul cerere-oferta. 
 
Locul oferit printr-o instiintare din partea Primariei va fi acceptat in mod formal in termen de 2 zile 
de la data instiintarii, cu prezentarea bonului de achitare a cotei stabilite.  
In cazul neacceptarii locului oferit cu modalitatea mentionata mai sus, beneficiarul va fi 
considerat renuntator la acest serviciu cu excluderea de pe lista (conform deciziei a 
Consiliului Local n.148/2007). 
 
 
 

Programul de activitate a cresei 
 
 
Orarul de lucru si calendarul 
 
Structurile vor incepe activitatea de la 1 septembrie pina la 31 iulie, de luni pina vineri; 
programul de lucru in cresele orasenesti stabilit de Consiliul Local cu decizia n.33 din 
11//02/2009, va fi: 
 
7,00/18,00  pentru un numar limitat de crese in functie de necesitate; 
 
7,30/17,00; 
 
8,00/16,30. 
 
Programul maxim de activitate ale structucturilor particolare acreditate si in conventie e 
8,00/16,30. 
 
Primariile vor indica toate structurile publice acreditate si in conventie, care vor activa pe 
teritoriu cu relativele programe de munca. 
 
In functie de programele maxime de activitate stabilite pentru fiecare cresa, familiile vor 
optiona pentru inscrierea la cresele cu program de activitate, care va raspunde cerintelor lor. 
Tinind cont de programele maxime de activitate la momentul acceptarii, va fi posibila, 
deasemenea, inscrierea la programul cu anumite preferinte de intrare si iesire (de exemplu, 
intrarea la 9,00 si iesirea la 14, 30) 
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N.B. Nu va fi posibila inaintarea preferintelor pentru un program superior programului 
maxim stabilit in cresa solicitata. 
 
Din motive organizzative si manageriale nu va fi posibil in nici un caz schimbarea 
programului solicitat in momentul inscrierii. 
 
Consiliul de Administratie orasenesc, in vederea optimizarii serviciului, in baza unei analize a 
frecventei copiilor pentru perioada anului precedent, isi asuma dreptul de a modifica din an in 
an programul de activitate a fiecarei crese si a structurilor conventionate in vederea 
satisfacerii cerintelor parintilor. 
 
Sarbatorile de Craciun si Paste 
 
Activitatea va fi suspendata in perioada sarbatorilor de Craciun si Pasti, in concomitenta cu 
inchiderea scolilor conform calendarului regional. Plata cotelor pentru aceste luni va fi 
completa. 
 
Pentru structurile in conventie e prevazuta suspendarea activitatii pe parcursul anului 
educativ pentru maxim 15 zile concomitent cu sarbatorile (Craciun, Pasti si altele) cu mentine 
rea deplina a cotelor de plata din partea fiecarui beneficiar. Aceste informatii se vor aduce la 
cunostinta parintilor la inceputul anului, comunicind preventiv sarbatorile conform 
calendarului.   
 
 
Luna iulie  
 
In vederea satisfacerii diverselor exigente ale familiilor, e posibila solicitarea inscrierii pentru 
intreaga sau jumatatea lunii iulie, specificind perioada frecventarii: prima sau a doua 
jumatate a lunii. In acest caz, cota platii din partea beneficiarului va fi redusa de 50%. Nu 
este prevazuta plata cotei pentru familiile ce nu vor solicita inscrierea pentru luna iulie.  
 
 
 
Beneficiarii interesati inscrierii pentru luna iulie vor prezenta cererea pina in termenul 
maxim stabilit de fiecare Primarie adus la cunostinta printr-un aviz. Aceasta cerere va 
fi prezentata Biroului de competenta a creselor orasenesti in cazul frecventarii unei 
cresce orasenesti sau crese particulare in conventie. 
 
 
Admiterea la frecventarea cresei in luna iulie e subordinata prezentarii cererii de 
inscriere cu anexarea bonului de achitare a cotei de plata. 
 
In vederea respectarii normelor in vigoare a contractului individual de munca a cadrelor 
didactice, Consiliul Administrativ va asigura in acea perioada (iulie) reglementarea unui 
personal divers de cel prezent in timpul anului. In baza solicitarilor din partea majoritatii 
beneficiarilor, va fi posibila organizarea  activitatii in crese diverse de cele frecventate in 
decursul anului si cu program de lucru redus. 
 
 



7 

 

 7 

Copii purtatori de handicap 
 
Consiliul local tuteleaza drepturile copiilor, promovind in particolar dreptul la sanatate si 
socializare. In acest context, de o importanta fundamentala este asigurarea integrarii copiilor 
purtatori de handicap. Cu acest scop se va interveni cu masuri si suporturi adecvate. In 
vederea respectarii drepturilor copiilor de a se relationa cu ceilalti, de a primi atentie si a 
beneficia de timpul si spatiile adecvate proprilor necesitati, se va atribui o atentie majora 
respectarii programarii si realizarii proiectelor educative individuale asfel, incat in fiecare 
sectie vor fi prezenti maxim 2 copii purtatori de handicap. 
 
In cazul in care in una si aceeasi structura vor fi mai multi inscrisi, Grupul integrativ a 
persoanelor cu handicap (GID) va avea grija sa indice familiei o alta cresa, care se afla in 
apropierea celei solicitate. 
In vederea integrarii eficiente a copiilor puratatori de handicap, e prevazut un model 
pedagogic interactiv si organizational orientat spre bunastarea si cresterea atit individuala, 
cat si colectiva. In acest scop vor fi angajate cadre didactice suplimentare celor deja 
prevazute. In acest caz, in termen maxim pina la 29 mai 2014, famiiliile vor fi obligate sa 
prezinte un certificat eliberat de o structura sanitara Casa teritoriala de sanatate (ASL) sau 
de catre orice Structura sanitara publica, care va specifica necesitatea unui suport in 
asistenta educativa. 
Respectarea termenului stabilit in vederea prezentarii documentelor, va permite organizarea 
eficienta a activitatii. 
 
Inscrierea copiilor purtatori de handicap in posesia certificatelor doveditoare va avea 
prioritate, fara a tine cont de lista de asteptare pe tot parcursul anului educativ in 
conformitate cu locurile disponibile. 
 
Termenul de adaptare a copilului      
 
E prevazut un termen initial de adaptare la cresa cu program flexibil si de durata variabila, 
conform exigentelor necesitatii si perioadei corespunzatoare fiecarui copil. Pentru facilitarea 
adaptarii in perioada initiala, se permite prezenta unuia dintre parinti sau a unei persoane din 
familie, care va insoti copilul in acest proces. 
Includerea copilului la cresa e programata de catre Functionarul serviciului educativ si 
colectivul de cadre didactice a fiecarei sectii. 
  
 
Renuntarea si intreruperea   
 
 
Familiile, ai caror copii au fost admisi la cresele orasenesti, la stucturile particolare in 
conventie sau la sectia de legatura, sint obligate sa prezinte, in cazul renuntarii la serviciu o 
declaratie in scris catre Primaria teritoriala competenta pina la data de 20 a lunii 
precedente celei in care va intrerupe frecventa. In acest caz, rata de plata nu va mai fi 
achitata incepind cu prima zi a lunei succesive. In cazul in care declaratia va fi presentata 
dupa data stabilita, rata de plata nu va mai fi achitata incepind cu a doua luna succesiva. 
Vor fi considerati exclusi acei copii, care n-au frecventat gradinita timp de 10 zile consecutive. In 
cazul nefurnizarii justificarii formale a absentelor solicitate de către Primărie, se va pierde locul 
acordat. 
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Cind si cum se achita taxa 
 
 
Cit se plateste 
 
Pentru frecventarea cresei orasenesti sau a unei structuri particulare convenzionate se 
prevede plata unei taxe, care variaza in dependenta de valoarea indicativa a situatiei 
economice a nucleului familial (ISEE) si totodata de durata programului ales. In cazul 
neprezentarii declaratiei, care atesta situatia pe  venit (DSU), se va aplica tarifa maxima. 
 
 
Pentru cunoasterea tarifelor, puteti consulta pe site-ul Primariei din Roma 
(www.comune.roma.it) o sectiune, la care e posibila calcularea tarifei lunare in baza valoarei 
declaratiei ISEE si a programului solicitat. Accesarea acestor sectiuni se va efectua in 
urmatoarea ordine: Elenco Servizi On-line (Lista Servicii On-line) – Servizi Scolastici (Servicii 
Scolare) – Offerta scolastica (Oferta scolara) – Prospetto quote (Calcularea tarifei de plata)– 
Servizi 0-3 anni (Serviciu 0-3 ani). 
 
 
Consiliul Administrativ in vederea optimizarii serviciului, isi asuma dreptul de a modifica 
sistemul tarifar de plata informind despre noile tarife de plata pina la incheierea perioadei de 
inscriere.  
 
Sint scutiti de plata cotei acei copii, care apartin unui nucleu familial ce beneficiaza de 
asistenta din partea Serviciilor sociale. 
 
Perioada de adaptare a copilului e considerata parte integranta a acestui serviciu, deaceea 
nu sint prevazute reduceri in ceea ce priveste cota  de plata, care va fi achitata indiferent de 
frecventa. 
  
Pentru crescele si microcresele in conventie cota de plata va fi stabilita in dependenta de 
valoare declaratiei ISEE si programul ales, ca prin urmare, va corespunde ratei pentru  
frecventa creselor orasenesti. 
 
Cum se va achita cota  
 
 
Achitarea cotei se fa efectua in urmatoarele modalitati: 

 
� Se va achita prima rata anticipata indiferent de frecventa. Plata primei cote, precum 

si declaratia de acceptarea locului oferit, va constitui conditie indispensabila pentru 
admiterea definitiva la acest serviciu. In acest scop se va anexa copia bonului de 
plata la declaratia de acceptare a locului atribuit, in caz contrat, beneficiarul va fi 
exclus din listele oficiale.  
 

� A doua rata pentru luna octombrie va fi achitata pina la 30 septembrie. 
 

� Celelalte rate vor fi achitate pina la sfirsitul lunii precedente celei de riferiment prin 
bonul de plata efectuat direct de beneficiar sau prin intermediul canalelor alternative: 
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prin intermediul serviciului de achitare a taxei de pe site-ul Roma Capitale (online sau 
prin card) Sisal sau carti ATM autorizate. Pentru structurile particulare achitarea cotei 
se va efectua direct in sediu. 

 
� Pentru luna iulie cota contributiva va fi respectiv redusa sau neachitata conform celor 

explicate in precedenta. 
 
In ceea ce priveste achitarea platii, bonurile de plata vor fi pe numele beneficiarului, care a 
inaintat cererea de inscriere (parinte, tutor sau intretinator) 
 
Chiar si in cazul nefrecventarii cresei, cota nu va fi restituita. A doua cota va fi 
restituita doar cu conditia, ca beneficiarul va justifica renuntarea locului atribuit pina 
in data de 20 septembrie.  
 
Cota de plata va fi achitata chiar si in absenta copilului, atit justificata cit si nejustificata, de 
asemenea si in cazul intreruperii frecventarii din motive majore pentru o perioada superioara 
a zece zile lucratoare. 
 
 
Se comunica atit cresei, cit si parintilor copilului, conform art. 7 “Plati si scutiri”, alin. 3 si 4 a 
Regulamentului Creselor din Roma, “lipsa neachitarii taxei pina la sfirsitul lunii iulie, va 
comporta la pierderea automatica a locului de pe lista relativa a anului succesiv, care va fi 
din timp comunicata (cu zece zile in prealabil). Plata va fi incasata de catre Autoritatile locale 
prin formele prevazute de lege”. Aceasta, bineinteles, se refera si pentru luna iunie, in 
absenta inscrierii a uneia din cele doua jumatati a lunii iulie. 
 

 
Pentru mai multe informatii 

 

Pentru orice informatie sau asistenta suplimentara in ceea ce priveste inregistrarea pe 
site, va rugam sa contactati Centrul nostru de Contact ChamaRoma 060606;  
 
Pentru orice problema tecnica in ceea ce priveste cererea online, va rugam sa contactati serviciul 
de assistenta tecnica Mesis la numerul urmator: 06/671070123; 
 
Pentru mai multe informatii, contactati biroul de relatii publice al Departamentului de servicii 
educationale, Tineretului și Egalitatii la urmatorul numar de telefon: 06/671070353 sau la 
Birourile de competenta pe linga Primariile  enumerate mai jos. 
  
Pentru informatii detaliate, va rugam sa va intoarceti la site-ul www.comune.roma.it 
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LISTA BIROURILOR DE COMPETENTA  IN CEEA CE PRIVESTE CRESA ORASENEASCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Indirizzo Telefono 

1 (ex 1- ex 17) Via Luigi Petroselli, 50 
Circonvallazione Trionfale, 19 

06/69601625-626 
06/69617607-610-640 

2 (ex 2 – ex 3) Via Tripoli, 136 
Via Goito, 35 

06/69602330-333 
06/69603613-648 

3 (ex 4) Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 

4 (ex 5) Via Tiburtina, 1163 06/69605625-626 

5 (ex 6 – ex 7) Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis  
Viale Palmiro Togliatti, 983 

06/69606638-639-662 
06/69607614-619-654 

6 (ex 8) Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 

7 (ex 9 – ex 10) Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 11 

06/69609620-621 
06/69610610-611-612 

8 (ex 11) Via Benedetto Croce, 50 06/69611612-613-614 

9 (ex 12) Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-612-697-698-232 

10 (ex 13) Viale del Lido, 6 06/69613581-587-682 

11 (ex 15) Via Lupatelli, 7 06/69615613 

12 (ex 16) Via Fabiola, 14 06/69616603-621 

13 (ex 18) Via Aurelia, 470 06/69618602-624 

14 (ex 19) Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619607-608-609-625 

15 (ex 20) Via Flaminia, 872 06/69620620 
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 CRITERII DE ADMITERE 

  

Punctaj: cresa in 
apropierea 

resedintei sau a 
locului de munca 

a unuia dintre 
parinti 

Punctaj: cresa in 
apropierea 
resedintei 

buneilor sau a 
parintelui care 

NU locuieste cu 
copilul 

1 
Copilul purtător de handicap  este recunoscut de către urmatoarea 
Structură Sanitară publică IIIIIIIIIIIIIIII. 
Anexați  certificatul medical.  

Punctaj            
450               

Punctaj            
450               

2 

Copilul cu situație familiară socială-ambientală extrem de dificilă, 
documentată printr-o declarație de către Serviciul Social Municipal 
sau de către o structură competentă, Casa teritorială de sănatate.       
(anexati declaratia).                                                                                

 A se atribui 
punctaj în funcție 

de gravitatea 
situației în urma 
evaluării de către 
serviciile sociale 

până la un 
maxim de 120 

puncte 

A se atribui 
punctaj în funcție 

de gravitatea 
situației în urma 
evaluării de către 
serviciile sociale 

până la un 
maxim de 120 

puncte 

3 
Copilul orfan de ambii părinți (anexați declarația serviciilor sociale si 
hotărirea de către Tribunalul pentru Minori). 

 
80 80 

4 
Copilul încredințat, adoptat sau în curs de adoptare (anexati 
Sentinta emisa de către Tribunalul pentru Minori).                           

60 55 

5 

Copilul care aparține unei familii monoparentala sau fiu de "parinti 
separati" (desi necasatoriti si nici nu convetuiesc),  in posesia unui 
act oficial de custodie unica (anexati hotarirea eliberata de catre 
Trib.) și care locuieste cu un singur părinte angajat. 

 50 45 

6 

Copilul care aparține unei familii monoparentala sau fiu de "parinti 
separati" (desi necasatoriti si nu convetuiesc),  in posesia unui act 
oficial de custodie unica (anexati hotarirea eliberata de catre Trib.) 
și care locuieste cu un singur părinte neangajat/somer  

45 40 

7 
Copilul cu ambii părinți angajați  cu norma intreaga (desi separati, 
necasatoriti, si nici nu convietuiesc).  

40 35 

8 

Copilul cu ambii părinți angajați, dintre care un parinte doar  part-
time /cu norma partiala sau jumatate de norma/ (echivalent sau 
inferior a 50% a orelor prevazute in contractul individual de munca) 
desi separati, necasatoriti, si nici nu convietuiesc.  

20 18 

9 

Copilul cu ambii părinți angajați  (desi separati, necasatoriti, si nici  
nu convietuiesc) dintre care unul desfășoară activitatea de practica, 
stagiu, sau beneficiar al unei burse de studiu 

 16 14 

10 

Copilul cu ambii părinți angajați  part-time /cu norma partiala sau 
jumatate de norma/ (echivalent sau inferior a 50% a orelor 
prevazute in contractul individual de munca) desi separati, 
necasatoriti, si nici nu convietuiesc.  

13 11 

11 
Copilul cu un parinte  angajaț  cu norma intreaga si celalalt 
neangajat/somer  (chiar daca separati, necasatoriti, si nici nu 
convietuiesc).  

10 9 

12 
Copilul cu un părinte angajat  part-time/cu norma partiala si celalalt 
neangajat/somer  (chiar daca separati, necasatoriti, si nici nu 
convietuiesc).  

7 6 



12 

 

 12 

 

 
                                                                           

N.B. Punctajul de la punctul 14 pina la 18 sint cumulabile intre ele si cu unul dintre cele de la 3 pina la 13, cu excepta  
punctului 15 care poate fi cumulat si cu punctul 1 si 2. 

 

 
 
      
                       
 
                                                              

 

13 
Copilul cu ambii părinți neangajați/someri (chiar daca separati, 
necasatoriti, si nici nu convietuiesc).  

5 4 

45 40 

25 20 

14 

Copilul cu un părinte purtator de handicap sau invalid (min 74% sau 
L.104/92 articolul 3 alineatul 3). 
Copilul care aparține unui nucleu familial în care există membri 
purtatori de handicap sau cu invaliditate, care convietuiesc, cu 
excepția părinților (min.74% sau L.104/92 articolul 3 alineatul 3). 
Anexați documentația.. 
  

Nu sint 
cumulabile intre 

ele 

Nu sint 
cumulabile intre 

ele 

Copilul cu nr. frați ________  de la 0/3 ani (neimpliniti), cu exceptia 
in cazul in care fratii sunt gemeni.                                                            

6 6 
15 

Copilul cu nr. frați ______  3 ani (impliniti)/14 ani (neimpliniti)                
 3 3 

16 Copii gemeni n. ______  (inclusiv candidatul) 

 

Pentru fiecare 
geaman (inclusiv 

aspirantul)         
9 

Pentru fiecare 
geaman (inclusiv 

aspirantul)         
9 

17 
Copilul cu ambii părinți angajați, dintre care unul pe motiv de lucru 
se afla in mod continuu pe o perioadă de cel puțin 6 luni în afara 
Italiei, exclus Statul Vatican.  

 2 2 

18 

Copilul cu ambii părinți angajați, dintre care unul pe motiv de lucru 
se afla in mod continuu pe o perioadă de cel puțin 6 luni în afara 
regiunii, cu exceptia celor care desfasoara activitate pe cont propriu  
exclus Statul Vatican.  
  

1 1 


