




























Anexa III la HCL

CAPITOLUL I -  LOCUL CREŞELOR IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE

Art.1.1. Creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe 
timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă 
antepreşcolară si funcţionează in subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Turda .

Cresele funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, Legii nr. 90/2014 pentru modificarea 
Legii 263/2007, privind infiintarea, organizarea si funcţionarea creşelor, HG 1252/2012 -  
Metodologia de organizare a creşelor si altor unitati de educaţie anteprescolara, Legea nr. 1/2011 
a educaţiei naţionale cu modificările si completările ulterioare si Ordinului Ministerului Sanatatii 
nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si 
instruirea copiilor si tinerilor cu modificările si completările ulterioare.

1.2 Prin contractul de comodat nr.14260 din data de 13.07.2020 încheiat între UAT Turda şi 
Parohia Reformată Turda Veche s-a decis înfiinţarea creşei Josika Mikloş cu un nr. de 20 de locuri 
pentru copiii de vârstă antepreşcolară, cu predare în limba maghiară . Astfel se transmite UAT- 
ului dreptul de folosinţă gratuită asupra imobilului situat în Turda, str. Dr. loan Raţiu nr. 44, pentru 
o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire a contractului.

Capitolul II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ , NUMĂRUL DE PERSONAL SI 
BUGETUL CRESEI

2.1 Structura organizatorica, numărul de personal si bugetul creşei se aproba prin Hotararea 
Consiliului Local Turda.
Cresa Josika Miklos face parte din Serviciul Crese aflat in subordinea DAS Turda 
Pentru funcţionarea în condiţii optime a creşei este nevoie de un nr. de 7 posturi :

o 1 post funcţie contractuala de execuţie de educator puericultor (specializat) cu atribuţii de 
coordonare (531203)

o 1 post funcţie contractuala de execuţie de infirmiera (532103) 
o 5 posturi funcţie contractuala de execuţie de ingrijitor. ( 532104)

Atribuţiile si responsabilităţile personalului de mai sus sunt cele de la Cresele nr. 4 si 5 din cadrul 
Serviciului Crese . Atribuţiile ingrijitorului sunt cele de la infirmiera.

2.2 Creşa maghiara are dotările necesare desfăşurării activitatii creşei. Cheltuielile necesare 
organizării si funcţionarii creşei, precum si plata utilităţilor in funcţie de cota parte din suprafaţa 
utilizata vor fi finanţate din bugetul local.

CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE
3.1 Celelalte prevederi cu privire la obiectivele generale, organizarea si programul de funcţionare, 
resurse umane, condiţii înscriere si altele sunt cele prevăzute in ROF si RI pentru Cresele nr. 4 si 
5.
3.2 Prezentele prevederi cu privire la Cresa maghiara Josika Miklos completează subcapitolul 
ROF al Serviciului Crese al DAS Turda si este parte integranta din acesta.
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