
Anunț privind sesiunea de înscrierea a copiilor la centrele de zi tip creșă ai 
căror părinţi achită contribuţia lunară de hrană 

pentru anul școlar 2021-2022 

 
   
 În perioada 02.08.2021- 13.08.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 1 desfășoară sesiunea de înscriere a copiilor din Sectorul1 
la centrele de zi tip creșă ai căror părinţi achită contribuţia lunară de hrană 
pentru anul școlar 2021-2022. 
 
Lista centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sector 1 și locurile disponibile: 

• Centrul de zi ”Vrancei” str. Vrancea, nr. 9, Sector 1, Bucureşti, telefon: 
021/667.57.64;  

- 90 locuri disponibile. 

• Centrul de zi ”Sf. Andrei” str. Cosmeşti, nr.15, Sector 1, Bucureşti, 
telefon: 021/220.40.66.; 

-  57 locuri disponibile- pentru copii din Sectorul 1; 

-  22 locuri diponibile- pentru copii din Sectorul 6 (conform convenției de 
colaborare cu DGASPC Sector 6). 

• Centrul de zi ”Jiului” - str. Pajurei, nr. 2C, Sector 1, Bucureşti, telefon: 
021/667.45.85; 

- 140 locuri disponibile. 

• Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată Rodacie- Bd. Mareşal 
Al. Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021/222.11.31.; 

 -  24 locuri disponibile. 

• Centrul de zi ”Sf. Nicolae”- str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 
74,Sector 1, București, telefon: 021/233.04.66. 

- 65 locuri diponibile. 

 
 



IMPORTANT! 

Înscrierile încep în data de 02.08.2021 ora 08:00, odată cu deschiderea aplicației 
on-line pentru înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă și se va încheia în data 
de 13.08.2021 ora 23:59. 

Părinții/reprezentanții legali ai copilului vor depune documente necesare 
înscrierii copilului, exclusiv prin aplicația on-line, disponibilă pe site-ul 
instituției, www.dgaspc-sectorul1.ro. Aplicația va fi funcțională începând cu data 
de 02.08.2021.   

* Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la 
sediile creșelor sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare ! 

 
Perioada de depunere a cererilor: 

 
02 August 2021- 13 August 2021 
 

Perioada de analiză a cererilor de înscriere, afișarea rezultatelor, depuneri 
contestații, soluționare contestații: 
 
          16 August 2021-27 August 2021  

 
 Cererile soluționate favorabil (acordurile) pentru frecventarea centrelor de zi 
tip creșă aferente sesiunii de înscriere din perioada 02.08.2021-13.08.2021 vor fi cu 
începere exclusivă din luna septembrie 2021. 
 În situația în care ulterior începerii anului școlar se vor elibera locuri la 
centrele de zi tip creșă, acestea vor fi repartizate conform listei de așteptare. 

După soluționarea cererilor din lista de aștepare dacă vor exista locuri 
disponibile în cadrul centrelor de zi tip creșă, se va organiza o altă sesiune de 
înscriere. 
 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/

