
RAPORT DE SPECIALITATE  
  Cu privire la modificarea si  aprobarea Regulamentului de organizare 

 si funcționare a Serviciului Public Creșe Timișoara 
 
 
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor si  Hotararea Guvernului nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, 
respectiv HCL nr. 48/2016 prin care a fost aprobată organigrama Serviciului Public Creșe Timișoara; 

În această perioadă, la nivelul grădinițelor, au fost identificate spații neutilizate, pe care le 
propunem cu destinația de creșă și în acest sens au fost igienizate, fapt care va conduce la suplimentarea 
numărului de locuri în creșe, prin înființarea de grupe mijlocii și mari, după cum urmează: 

-la Creșa nr.1 „Făt Frumos” – 25 locuri 
-la Creșa nr.2 „Consânzeana” – 30 locuri 

                  -la Creșa nr. 4 „Sânziana” – 20 locuri 
                  -la Creșa nr. 5 „Zâna Zorilor” – 50 locuri 

      -la Creșa nr.6 „Luceafărul” – 30 locuri 
Au fost renovate si dotate prin grija Municipiului Timișoara spațiile de pe strada Independentei nr. 

18 și cel de pe Cal. Aradului nr.38 ,propunem funcționarea în aceste spații a unor creșe noi sub denumirea 
de Creșa nr.7 „Prâslea Cel Voinic” care are o capacitate de 30 locuri ,  și respective Creșa nr.8 „Dumbrava 
Minunată” cu o capacitate de 90 locuri  . De asemenea,  se află în curs de amenajare și spațiul de la liceul 
Azur, Calea Martirilor nr.64 unde propunem funcționarea  Creșei nr.9 „Palatul De Cleștar” cu o capacitate 
de 120 de locuri.  

 
 
   

Propunem: 
 

- Modificarea si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare cu anexele organigrama 
si statul de funcții ,conform anexelor 1,2 şi 3 la prezentul referat; 
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