
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 263 din 19.07.2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
Modificarea art. 1 – (1) din legea 263 din 19.07.2007 

reformulat astfel: 
Art. 1. – (1) „Creşele sunt instituţii publice sau private 

specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse 
între 0,3 ani până la 4 ani.” 

Motivaţie: 
- Creşele nu sunt structuri care oferă servicii sociale specializate 

(ex: Protecţia Copilului), ci sunt instituţii specializate în astfel de servicii 
(cu caracter social, medical, educaţional); 

- Până la împlinirea vârstei de 2,5 luni copilul nu este vaccinat şi 
nu poate intra în colectivitate deoarece este expus tuturor bolilor 
copilăriei; 

- Legea condiţionează doar perioada vârstei maxime – „până la 
3 ani”, însemnând că la împlinirea vârstei de 3 ani copilul să fie scos din 
instituţie. Anul preşcolar începând la data de 15 septembrie, copiii care 
depăşesc această vârstă trebuie susţinuţi până la începerea următorului 
an preşcolar. Deoarece copiii nou născuţi şi sugarii până la 3 luni 
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necesită o atenţie specială de protecţie şi îngrijire din partea mamei, 
susţinem termenul minim de înscriere în colectivitate de 0,3 ani, până la 
4 ani deoarece până la împlinirea vârstei, copilul din punct de vedere 
afectiv este emoţional, dezvoltarea psihomotorie nu este foarte bine 
conturată, nu are definitivate deprinderile elementare şi nici de 
autonomie. Precizăm că, actualmente nu sunt primiţi la grădiniţă după 
împlinirea vârstei de 3 ani, mai mult de jumătate de copii, deoarece 
acestea nu au personal specializat. 

 
Notă: 
- În instituţiile publice, copilul va fi menţinut până la vârsta de  

4 ani, dacă creşele nu au un excedent de solicitări în curs de aşteptare, 
caz în care la împlinirea vârstei de 3,6 ani copilul va fi redirecţionat 
către grădiniţă. 

- Legea prevede expres „până la 4 ani” şi în acest fel se poate 
suplini cu succes perioada până la înscrierea acestuia într-o unitate 
preşcolară (grădiniţă); 

 
 
Introducerea unui nou alineat 1 (4) în sensul: 
„În instituţiile publice, condiţiile minime pe care trebuie să le 

îndeplinească părinţii/reprezentanţii legali şi copii la intrarea în 
colectivitate (ex: loc de muncă pentru părinţi şi domiciliul în oraşul unde 
se doreşte înscrierea copilului, documentele obligatorii pentru 
copii/părinţi), precum şi prioritarea cazurilor sociale, în funcţie de 
numărul maxim de locuri aprobate, se vor stabili prin hotărâri de 
Consiliu Local în subordinea căruia se află Administraţia Creşelor”. 

Motivaţie: 
- Având în vedere că cea mai mare parte din suma lunară de 

întreţinere/copil este suportată din bugetul local, considerăm inserarea 
unei astfel de prevedere necesară. În momentul de faţă, fiecare creşă îşi 
face un regulament propriu. 

 
 
Introducerea a două alineate după art. 2 (7) în sensul: 
Art. 2 (8) „Creşele pot colabora sau semna protocoale cu alte 

instituţii publice sau private în interesul familiei şi al copilului”. 
Art. 2 (9) „colaborarea creşelor din sistemul public cu 

instituţiile arătate la articolul precedent se va face printr-o comisie 
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paritară formată din: un reprezentant al Administraţiei Creşelor, un 
reprezentant din structura organizatorică a autorităţii care are în 
subordine Administraţia Creşelor, un reprezentant al instituţiei 
publice/private cu care urmează să colaboreze prin încheierea unui 
contract de colaborare semnat de către membrii comisiei paritare”. 

Motivaţie: 
- Este necesar un ajutor în cazul familiilor monoparentale sau al 

mamelor/copiilor abuzaţi şi din partea altor instituţii: Poliţie, Protecţia 
Copilului, O. N. G. În acest fel, se creează posibilitatea unei colaborări 
instituţionalizate între toţi cei implicaţi. 

 
 
Modificarea art. 3 (1), lit. a în sensul: 
Art. 3 (1), lit. a „asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a 

copiilor cu vârste cuprinse între 0,3 ani şi până la 4 ani”, având la bază 
motivaţia mai sus prezentată. 

 
 
Modificarea art. 3 (1) în sensul: 
Art. 3 (1): 
a) Asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu 

vârste cuprinse între 0,3 ani până la 4 ani, prin personalul angajat 
specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

b) Asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, 
nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu 
vârste cuprinse între 0,3 ani până la 4 ani, prin personalul angajat 
specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

c) Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a 
copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de 
îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul 
legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul 
angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; 

d) Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în 
vigoare prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri 
specializate. 

e) Colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi 
realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în 
respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau 
protocoale cu structuri specializate; 
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f) Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii 
legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu 
structuri specializate; 

g) Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot 
determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile 
abilitate în acest sens (Protecţia Copilului, O. N. G., Asistenţa Socială, 
etc.), prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri 
specializate. 

 
 
Modificarea art. 4 (1) în sensul introducerii unui nou  

articol (d): 
„Creşele sunt organizate pe grupe de vârstă şi dezvoltare 

psihomotorie a copiilor” astfel: 
a) Grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an; 
b) Grupa mijlocie, între un an şi 2 ani; 
c) Grupa mare, între 2 ani până la 4 ani; 
d) În funcţie de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este 

diferenţiată de la caz la caz conducerea creşei poate stabili o altă 
încadrare pentru acesta (în altă grupă) 

Motivaţia: 
Există creşe care nu au medic, psiholog, medic nutriţionist, 

absolut necesare bunei funcţionări! 
 
 
Modificarea art. 5 (1) în sensul: 
„creşele organizate cu program de lucru zilnic funcţionează în 

intervalul orar 06:00 – 18:00”. 
Motivaţie: 
- Deoarece programul de muncă al multor părinţi este începând 

cu orele 06:00 – 07:00 
- Pentru a se putea acoperi tura cu personal între orele  

09:00 – 13:00, perioada de maximă activitate. 
 
 
Modificarea art. 5 (2) în sensul: 
„creşele prevăzute la alin. (1) pot funcţiona şi cu program 

flexibil, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, în funcţie de 
opţiunile acestora, cu asigurarea personalului de specialitate”. 



 5

Motivaţie: 
Dacă este asigurat personal de specialitate, automat este 

asigurată şi condiţia de siguranţă a copiilor, pe când asigurarea 
siguranţei copiilor nu se poate fără personalul de specialitate. 

 
 
Modificarea art. 5 (3) în sensul: 
„creşele organizate cu program de lucru săptămânal 

funcţionează prin personalul propriu angajat, cinci zile lucrătoare pe 
săptămână, între orele 06:00 – 18:00. 

Motivaţie: 
Nediferenţierea programului de lucru între creşele cu program 

zilnic şi săptămânal. 
 
 
Modificarea art. 5 (5) în sensul: 
„creşele organizate cu program de lucru săptămânal asigură,  

pe lângă serviciile prevăzute la art. 1 (1), găzduirea copiilor pe timpul 
nopţii, inclusiv a mesei de seară”. 

Motivaţie: 
Masa de seară a copilului găzduit pe timpul nopţii trebuie 

obligatoriu asigurată. 
 
 
Modificarea art. 7 (1) în sensul: 
„Înscrierea copiilor la creşă din sistemul privat este realizată în 

temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între 
părinţi/reprezentanţii legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de 
conducătorul acesteia. 

 
 
Modificarea art. 7 (3) va avea următorul cuprins: 
„Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unei 

solicitări scrise din partea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor în 
ordinea datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu numărul de 
locuri aprobate, pentru sistemul public. Excepţie fac cazurile sociale 
care vor fi trimise şi supuse spre aprobare în şedinţe de Consiliu Local 
prin hotărâri în limita locurilor maxime aprobate. 
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Motivaţie: 
Legea nu distinge între sistemul public şi cel privat, noţiunea de 

contract de furnizare de servicii este susceptibilă de interpretare în 
sistemul public, în plus până la această dată nu există acest model de 
contract. În sistemul public, înscrierea copiilor la creşă se face în baza 
regulamentului de ordine interioară al fiecărei instituţii. 

Acest tip de contract menţionat în lege se poate aplica cu succes 
în sistemul privat; 

Înscrierea copiilor la creşă realizată în temeiul unei solicitări 
scrise din partea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor şi creşă, în 
ordinea datei de depunere a cererilor în conformitate cu numărul de 
locuri aprobate, pentru sistemul public, având în vedere numărul limitat 
de locuri, ar crea şi o reală şi imparţială distribuire. 

 
 
Excluderea art. 10 (1) 
Motivaţie: 
- nu există criterii de departajare a contribuţiei lunare.  

În practică se percepe aceeaşi contribuţie pentru toţi copii. 
 
 
Completare art. 22: 
Art. 22. – medicul şi psihologul instituţiei vor completa periodic 

fişe cuprinzând gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului precum şi 
starea de sănătate şi evoluţie a acestuia. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


