AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr. 172/30.07.2020 privnd aprobarea costului mediu
de întreţinere şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a
Compartimentului Educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
septembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32679/16.09.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32680/16.09.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 70, alin. (1) şi art. 72 din H.G nr. 1252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie
timpurie antepreşcolară;
▪ Prevederile art. 27 alin. (41) și art. 63 alin. (1) lit. a) Legii nr. 1/2011 privind legea
educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de
învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;
▪ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din
unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi
tinerilor;
▪ Prevederile HCL nr. 172/30.07.2020 privnd aprobarea costului mediu de
întreţinere şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului
Educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 20202021;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a Compartimentului Educație timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială și a numărului de locuri din unitățile de educație timpurie, aprobate prin
HCL nr. 172/30.07.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: bugetul local, sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor
legali, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Nr.______/____________
Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT
Avand in vedere:
•

Art. 6 alin (1) din Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din
unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor:

„ (1) Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau
într-o clasă pentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile
tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10
antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară, 20 de
preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar și 30 de elevi/clasă în ciclul
gimnazial, învățământ liceal și profesional.”
•

Art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetări:

„Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp
pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane
apropiate”
•

Anexa nr. 1a) si 1 b) la HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare
a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare:

„ANEXA Nr. 1a)la metodologie
Recomandări privind raportul adult/copil și mărimea maximă a grupei
Mărimea maximă a
Vârsta copiilor
Raport adult/copii pe tură
grupei
Sugari (grupă mică)
1/4
7
Copii de 1-2 ani (grupă mijlocie)
1/5
9
Copii de 2-3 ani (grupă mare)
1/6
9
ANEXA Nr. 1b)la metodologie
Estimarea numărului și a structurii pe funcții a personalului necesar într-o unitate cu 50 de
copii

Funcția
Director/Șef centru

1 pe unitate

Administrator
Educator-puericultor
Medic
Asistent medical
Bucătar
Ajutor bucătar
Îngrijitor

1/2 pe unitate
1 pe tură, la nivel de grupă
1/4 pe unitate
1 pe tură, la nivel de unitate*
1 pe unitate
1 pe unitate
1 pe tură, la nivel de grupă

Nr. norme

* În unitățile cu mai mult de 50 de copii se va adăuga câte ½ normă de asistent medical/tură pentru
fiecare 50 de copii în plus.”
•

Art. 51, alin 4 litera d) din HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare
a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare:

„ În cazul creșelor, directorul îndeplinește următoarele atribuții principale: propune autorităților
sau persoanelor juridice care au înființat sau, după caz, finanțează creșa aprobarea structurii
organizatorice și a numărului de personal;”
•

Art. 63 alin (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si
completarile ulterioare.

„ (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu,
după cum urmează:16/03/2019 - Derogare prin Lege 1/2011.
a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult
de 9;”
Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun urmatoarele:
Aprobarea Metodologie de organizare si functionare si a numarului de locuri din cadrul
Compartimentului educatie timpurie:
-

Cresa nr. 2 Voinicel – 4 grupe X 10 copii = 40 copii si incepand cu data de 01.11.2020
prin relocarea Cresei nr. 13 se vor forma la parter-ul cladirii situate in B-dul Unirii, nr.
26 – 4 grupe X 10 copii = 40 copii;

Total locuri: 80
-

Cresa nr. 16 Buburuza- 5 grupe X 10 copii = 50 copii;

Total locuri: 50
-

Cresa Spiridus – 2 grupe X 10 copii = 20 copii;

Total locuri: 20

-

Cresa nr. 13 Pinochio- incepand cu data de 01.11.2020, in cladirea reabilitata –
parter: 2 grupe X 16 copii; 6 grupe X 10 copii; 1 grupa X 15 copii si la etaj 1 grupa X
15 copii;

Total locuri: 110
-

Cresa nr. 14 Neghinita - incepand cu data de 01.10.2020, in cladirea reabilitata
parter: 2 grupe X 16 copii; 2 grupe X 10 copii; 1 grupa X 15 copii si la etaj 1 grupa X
15 copii si 2 grupa X 14 copii;

Total locuri: 110
-

Cresa nr. 8 Prichindel - incepand cu data de 15.09.2020, in cladirea reabilitata:
parter – 2 grupe X 15 copii; 2 grupe X 10 copii si la etaj 2 grupe X 15 copii; 2 grupe
X 10 copii;

Total locuri: 100
-

Cresa nr. 15 Degetica- 4 grupe X 7 copii = 28 copii;

Total locuri: 28
-

Cresa Iepurila – 1 grupa X 9 copii = 9 copii.

Total locuri: 9
Total grupe: 46
Total locuri: 507

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
Pentru aprobarea metodologiei de organizare si functionare si a numarului de locuri in cadrul
Compartimentului educatie timpurie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala in anul scolar
2020-2021
1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare:
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului:
jr. Iordache Marcela – director executiv
3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de hotarare:
Compartimentul educatie timpurie functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala cu
o structura de 8 crese si compartimentul gestiune, bunuri si mijloace fixe – cresa, astfel:
➢ Cresa nr. 2 - Voinicel – str. Calea Domneasca, nr.159 – relocata str. B-dul Unirii, nr. 26,
pavilion B2;
➢ Cresa nr. 8 - Prichindel– str. Alexandru Vasilescu, nr. 7
➢ Cresa nr. 16 - Buburuza– str. Radu Popescu, nr. 21 – relocata str. B-dul Unirii, nr. 26,
pavilion B2;
➢ Cresa nr. 13 - Pinochio– str. Tineretului, nr.9 - incepand cu data de 01.11.2020;
➢ Cresa nr. 14 - Neghinita– str. Vasile Voiculescu, nr. 4 – incepand cu data de 01.10.2020;
➢ Cresa nr. 15 – Degetica – str. Lt. Stancu Ion, nr. 35
➢ Cresa Spiridus – str. George Cair, nr. 10
➢ Cresa Iepurila – Cartier Sagricom.
Pentru anul scolar 2020-2021 structura/grupa/numar locuri compartimentului de educatie
timpurie, avand in vedere proiectele de reabilitare/modernizare/amenajare crese si legislatia
aplicabila actuala in contextul pandemiei COVID – 19 este urmatoarea:

1. Cresa nr. 2 Voinicel – 4 grupe X 10 copii = 40 copii si incepand cu data de 01.11.2020
prin relocarea Cresei nr. 13 se vor forma la parter-ul cladirii situate in B-dul Unirii, nr. 26
– 4 grupe X 10 copii = 40 copii;
Total locuri: 80
2. Cresa nr. 16 Buburuza- 5 grupe X 10 copii = 50 copii;
Total locuri: 50
3. Cresa Spiridus – 2 grupe X 10 copii = 20 copii;
Total locuri: 20
4. Cresa nr. 13 Pinochio- incepand cu data de 01.11.2020, in cladirea reabilitata – parter:
2 grupe X 16 copii; 6 grupe X 10 copii; 1 grupa X 15 copii si la etaj 1 grupa X 15 copii;
Total locuri: 110
5. Cresa nr. 14 Neghinita - incepand cu data de 01.10.2020, in cladirea reabilitata parter: 2
grupe X 16 copii; 2 grupe X 10 copii; 1 grupa X 15 copii si la etaj 1 grupa X 15 copii si 2
grupa X 14 copii;
Total locuri: 110
6. Cresa nr. 8 Prichindel - incepand cu data de 15.09.2020, in cladirea reabilitata: parter –
2 grupe X 15 copii; 2 grupe X 10 copii si la etaj 2 grupe X 15 copii; 2 grupe X 10 copii;
Total locuri: 100
7. Cresa nr. 15 Degetica- 4 grupe X 7 copii = 28 copii;
Total locuri: 28
8. Cresa Iepurila – 1 grupa X 9 copii = 9 copii.
Total locuri: 9
Total grupe: 46
Total locuri: 507
4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):
Prin aprobarea Metodologiei de Organizare si Functionare a creselor vor fi stabilite
atributiile salariatilor, modul de inscriere, transfer, scoaterea din evidenta a copiilor din cresa,
programul

de

lucru,

activitatile

educationale

organizate,

drepturi

si

obligatii

ale

parintilor/reprezentantilor legali.
In vederea respectarii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a
fost stabilit numar de copii/grupa/sala de clasa si conform Ordinului nr. 1456/2020 pentru
aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si
recreerea copiilor si tinerilor, emis de Ministerul Sanatatii. Mentionam ca datorita numarului de

copii care vor ramane in crese (nu au implinit varsta de 3 ani) in anul scolar 2020-2021 nu se vor
face repartitii in urmatoarele crese: Cresa Spiridus, Cresa nr. 15 – Degetica si Cresa Iepurila.
5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare:
•

Art. 6 alin (1) din Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din
unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor:

„ (1) Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau
într-o clasă pentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile
tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10
antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară, 20 de
preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar și 30 de elevi/clasă în ciclul
gimnazial, învățământ liceal și profesional.”
• Art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetări:
„ Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru
fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate.”
• Anexa nr. 1a) si 1 b) la HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare
a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare:
„ ANEXA Nr. 1a)la metodologie
Recomandări privind raportul adult/copil și mărimea maximă a grupei
Mărimea maximă a
Vârsta copiilor
Raport adult/copii pe tură
grupei
Sugari (grupă mică)
1/4
7
Copii de 1-2 ani (grupă mijlocie)
1/5
9
Copii de 2-3 ani (grupă mare)
1/6
9
ANEXA Nr. 1b)la metodologie
Estimarea numărului și a structurii pe funcții a personalului necesar într-o unitate cu 50 de
copii
Funcția
Nr. norme
Director/Șef centru
1 pe unitate
Administrator
1/2 pe unitate
Educator-puericultor
1 pe tură, la nivel de grupă
Medic
1/4 pe unitate
Asistent medical
1 pe tură, la nivel de unitate*
Bucătar
1 pe unitate
Ajutor bucătar
1 pe unitate

Îngrijitor

1 pe tură, la nivel de grupă

* În unitățile cu mai mult de 50 de copii se va adăuga câte ½ normă de asistent medical/tură pentru
fiecare 50 de copii în plus. ”
• Art. 51, alin 4 litera d) din HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si
functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile
si completarile ulterioare:
„ În cazul creșelor, directorul îndeplinește următoarele atribuții principale: propune autorităților
sau persoanelor juridice care au înființat sau, după caz, finanțează creșa aprobarea structurii
organizatorice și a numărului de personal; ”
•

Art. 63 alin (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si
completarile ulterioare.

„ (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu,
după cum urmează:
a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai
mult de 9; ”
b) Baza legala a proiectului:
•

Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

•

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a
altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare;

•

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

•

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;

•

Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și
toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetări;

•

Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și
adolescenți;

•

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind
mediul de viață al populației, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) Propunerea compartimentului de specialitate:
Aprobarea Metodologiei de organizare si functionare si a numarului de locuri din cadrul
Compartimentului educatie timpurie, conform Anexei nr. 1.
d) Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare:

Compartimentul educatie timpurie reprezinta un serviciu de interes local, public sau privat,
care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si
educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.
Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, art. 3 din HCL nr. 172/30.07.2020 se abroga.
e) Sursele de finantare ale proiectului de hotarare:
Bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale, finanţarea de bază pentru antepreşcolari,
conform art. 27 alin. (4^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, finanţare
acordată de către instituţiile sau persoanele care au înfiinţat creşa, contribuţii lunare ale
părinţilor/reprezentanţilor legali, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.
f) Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si respectarea
normelor Comunitatii Euopene:
Finanțarea unităților de educație antepreșcolară organizate în sistem public, prevăzute la Art.
5 din HG 1252/2012, se realizează din următoarele surse:
a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic și nedidactic
și a cheltuielilor de organizare și funcționare a creșei, inclusiv pentru grupele/structurile din
grădinițe și centre de zi;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali, stabilite conform prezentei metodologii;
d) donații;
e) sponsorizări;
f) alte surse legal constituite.

Viceprimar,
Prof. Ilie Monica Cezarina

Director executiv,
jr. Iordache Marcela
Sef serv Economico-financiar,
Ec. Badea Ionela

Consilier juridic,
jr. Spiroiu Raluca

Sef Serviciu,
jr. Marian Ana Maria

