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Capitolul I. Dispoziții generale 

Art.1 (1) Creșa este un serviciu de interes local, public, specializat în servicii cu caracter social,  
medical,  educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 
3 luni și 4 ani, a cărei organizare și funcționare respectă prevederile Legii nr. 263/2007; 

(2) Creșa se află în subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Neamț  conform procesului verbal de 
predare - primire  a patrimonului Creșei din administrarea Spitalului orășenesc Tg. Neamț  în 
administrarea Consiliului Local al orașului Tg. Neamț  nr. 3186 din 26.06.2001. 

 

Capitolul II. Organizarea și funcționarea 

Art.2. (1)Creșa se înființează, se organizează și funcționează ca centru cu program de lucru zilnic, în 
intervalul orar 6,00 – 18,00, de luni până vineri, în sistem public; 

(2)  Creșa funcționează pe tot parcursul anului. 

(3) Creșa își poate întrerupe funcționarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanță pe timpul verii, precum 
și în perioada sărbătorilor legale. 

(4) Perioadele de vacanță se stabilesc în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu 
cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acestora. 

(5) Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și de întreținere ale clădirii se realizează, 
de regulă, în perioadele de vacanță. 

Art.3. Creșa este organizată pe grupe de vârstă și dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel: 

a) Grupa mică, până la împlinirea vârstei de 1 an; 
b) Grupa mijlocie, între un an și doi ani; 
c) Grupa mare, între 2 ani și 4 ani.  

Art.4. (1) În funcție de dezvoltarea  psihomotorie a copilului, care este diferențiată de la caz la caz, 
conducerea creșei poate stabili o altă încadrare pentru acesta. 

(2) În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcție de numărul de copii, în 
conformitate cu capacitatea creșei aprobată prin actul de înființare. 

Art.5 .  Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate, 
părinții/reprezentanții legali,  precum și prioritatea cazurilor sociale, în funcție de numărul maxim de 
locuri aprobate, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local T g. Neamț .   
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Art. 6. Creșa poate colabora sau semna protocoale cu alte instituții publice sau private în interesul 
familiei și al copilului. 

Art. 7.  Colaborarea Creșei cu instituțiile prevăzute la art. 6 se face printr-o comisie paritară formată 
dintr-un reprezentant al administrației Creșei, un reprezentant din structura organizatorică a autorității 
care are în subordonare Creșa și un reprezentant al instituției publice/private cu care urmează să 
colaboreze prin încheierea unui contract de colaborare semnat de membrii comisiei paritare. 

 

Art.8 Creșa are următoarele compartimente funcționale: 

- 3 camere de zi 
- 3 dormitoare 
- 50 paturi 
- 1 bucătărie 
- 3 grupuri sanitare copii 
- 1 grup sanitar personal 
- 1 cameră zarzavat 
- 1 spălătorie 
- 1 călcătorie 
- 4 magazii 
- 1 beci 
- 1 cabinet medical 
- 2 holuri primire 
-  

 
Capitolul  III  Structura de personal 

 
Art. 9.  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru Creșă  
constituie statul de funcții al Creșei si se aprobă prin hotărârea Consiliului Local T g. Neamț .  
Art. 10. (1) Conducerea Creșei este asigurată de un Șef de Centru. 
(2) Numirea Șefului de Centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condițiile legii,  
de către instituția angajatoare. 
(3) Candidații pentru ocuparea postului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie absolvenți ai 
învățământului universitar cu diplomă de licență, după caz, de preferință de orientare socio-umană, 
medicală sau economică. 
 
 

Capitolul  IV. Beneficiari și servicii prestate 
 

Art. 11. De serviciile acordate de Creșa Tg. Neamț  beneficiază următoarele categorii de persoane: 
a) Copii în vârstă de până la 4 ani care au domiciliul sau reședința în orașul Tg. Neamț  
b) Părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșa 

Art. 12.  În îndeplinirea  scopului său, Creșa realizează următoarele activități : 

a) Servicii de îngrijire și supraveghere 
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b) Program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și 
particularităților copiilor  

c) Supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile 
medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul 
legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz. 

d) Asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare 
e) Colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat 

activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului 
f) Asigură consiliere și sprijin  pentru părinți/reprezentanții legali ai copiilor 
g)  Contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de 

părinții  săi  și sesizează instituțiile abilitate în acest sens 

Art.13.  Beneficiarii serviciilor  -  părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Creșa Tg. 
Neamț  au următoarele obligații: 

a) Să respecte Regulamentul intern al Creșei ce se aprobă prin dispoziție a Primarului 
b) Să plătească contribuția lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris în creșă și care 

beneficiază de serviciile acesteia 
c) Să participle la activitățile organizate de instituție 
d) Să respecte orarul creșei 
e) Să aibă un comportament civilizat 

Art.14. Drepturile beneficiarilor: 

a) Să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul creșei 
b) Să folosească baza tehnico-materială existentă 
c) Să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii 
d) Să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale, în condițiile legii; 
e) Să le fie luate în considerare, în limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul și 

activitățile desfășurate în cadrul creșei. 
f)  

 
Capitolul V.  Finanțarea  

Art.15. (1) Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării Creșei Tg. Neamț  se realizează 
din următoarele surse: 

a) Bugete ale consiliilor locale; 
b) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
c) Contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali; 
d) Donații; 
e) Sponsorizări; 
f) Alte surse legal constituite 

(2) Proporția și, după caz, cuantumul sumelor necesare finanțării creșelor din sistemul public se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
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(3) Sumele încasate din contribuțiile părinților/reprezentanților legali reprezintă venit  la dispozița 
creșei direct sau, după caz, prin instituția care a înființat-o. 

Art.16. (1) Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de 
întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia, ce poate fi 
achitată și prin tichete de creșă, potrivit legii.. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) , consiliul local va suporta contribuțiile părinților 
/reprezentanților legali ai copilului înscris la creșă și expus riscului abandonului. 

(3) Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în creșă, ce se 
revizuiește și se aprobă anual prin act administrativ al instituției care are în administrare creșa. 

(4) Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și 
gospodărie, obiecte de inventor, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele 
asemenea. 

(5) Contribuția lunară de întreținere datorată de părinți/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșă 
se determină în funcție de numărul de zile în care copilul frecventează creșa. 

 

Capitolul VI. Norme de igienă 

Art.17. (1) În cadrul creșei se vor asigura condițiile de igienă necesare apărării, păstrării și promovării 
stării de sănătate, dezvoltare fizică și neuropsihică armonioasă a copiilor, cât și prevenirea apariției unor 
îmbolnăviri; 

(2) Conducerea Creșei este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții. 

Art. 18. Numărul maxim de copii admiși la o grupă de creșă nu va depăși 15 copii la grupa mică și 20 
de copii la celelalte grupe. 

Art. 19.  Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se va realiza în raport cu vârsta 
copiilor. 

Art.20. (1) Dotarea cu mobilier va fi asigurată corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor, 
având în vedere numărul acestora și caracterul activității. 

(2) Se va asigura cazarmamentul adecvat vârstei copiilor. 

 

Caitolul VII.  Dispoziț ii finale și tranzitorii  

Art. 21. (1) Înscrierea copiilor la creșă se face , de regulă, la începutul anului școlar sau, în situații 
deosebite, în timpul anului ,  cu excepția perioadei de vacanță, în funcție de numărul de locuri, pe grupe 
de copii. 

(2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creșă mai mulți copii decât numărul aprobat 
prin prezentul Regulament.  
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(3) Prin excepție de la prevederile alin (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor 
crescuți de aceiași părinți/reprezentanți legali și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, 
se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în 
această situație. 

Art. 22 .  (1) Înscrierea copiilor la creșă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea 
părinților/reprezentanților legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor și  a dosarului cu 
actele necesare înscrierii, stabilite prin Regulamentul intern al creșei, în conformitate cu numărul de 
locuri aprobate.  

(2) Cazurile sociale vor fi supuse spre aprobare prin hotărâre a consiliului local, în limita locurilor 
disponibile. 

Art. 23.  (1) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relația cu creșa, părinții/reprezentanții legali ai 
copiilor înscriși la creșă se pot constitui într-un comitet de părinți. 

(2) Reprezentanții comitetului de părinți sunt consultați obligatoriu de către conducerea creșei cu privire 
la activitățile și serviciile destinate copiilor, precum și la creșterea eficienței managementului creșei.  

Art.24. Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei T g. Neamț , I.Ș.J Neamț , Inspecția 
Socială Neamț  și Direcția Sanitară Neamț  monitorizează activitatea desfășurată de cresă.  

Art. 25.  La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere și au fost respectate prevederile 
următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 263/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea creșelor 
- Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 

 

 

 

 

 


