
Minuta dezbaterii din data de 22 august 2018 privind Regulamentul de înscriere,

repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul

Bugetar de Adminisatrare creșe Cluj-Napoca

Întâlnirea a fost moderată de domnul primar Emil Boc și de doamna viceprimar Olah 

Emese. 

Primarul a vorbit la începutul dezbaterii despre situația creșelor din municipiu: în prezent avem 

1142 de locuri în creșe, se află în execuție o altă creșă cu un număr de 80 locuri, iar alte 240 

locuri sunt în lucru, prin proiectele demarate de construire de noi creșe și care vor fi finalizate in 

următorii 2 ani (120 de locuri la construcția de pe strada Grigore Alexandrescu și alte 120 la cea 

de pe strada Meziad).

A urmat înscrierea la cuvânt a participanților la dezbatere. 

Primul a luat cuvântul domnul Toduț Vlad, care s-a arătat nemulțumit de actualul 

Regulament de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de 

către Centrul Bugetar de Adminisatrare creșe Cluj-Napoca, care dezavantajează situaţiile în care 

mamele se află în concediu creștere a copilului.

Doamna Alexandra Feneșan și-a exprimat dorința de a fi punctate cazurile de familii cu 

mai mulți copii.

În urma întrebării adresate de domnul Chira Vasile s-a precizat faptul că vor fi reluate 

înscrierile pentru cele 80 de locuri care vor fi redistribuite în această toamnă, în conformitate cu 

Regulament de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de 

către Centrul Bugetar de Adminisatrare creșe Cluj-Napoca  care se va aproba în urma HCL- din 

prima ședintă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

DL. primar a atras atentia că s-au mai vacantat 110 locuri prin plecarea copiilor care 

ocupau locuri în creșe, la grădinite și în noile condiții, ar fi de preferat ca înscrierile la creșă să se

facă o singură dată, atât pentru cele 110 locuri mai sus menționate cât și pentru cele 80 de locuri 

nou create la creșa Căsuța Iepurașilor pe str.Donath nr.238, care se va deschide în luna noiembrie

2018.

Participanții la discuții au specificat faptul că lucrările la creșa Căsuța Iepurașilor au durat



foarte mult, în timp ce lucrările la o creșă privată din cartierul Grigorescu au durat doar 3 luni. 

Domnul primar a arătat în replică faptul că toate lucrările publice sunt supuse altor presiuni 

financiare față de lucrările defășurate în privat.

Doamna Emilia a făcut un apel tuturor celor prezenți, părinți, ONG-uri, să colaboreze 

astfel încât să identifice spațiile necesare pentru funcționarea de noi creșe. S-a discutat și despre 

faptul că la creșele private se percep foarte mari taxe, iar părinții nu-și permit să plătească. S-au 

propus locații nerealiste sau transformarea unor clădiri existente în creșe. S-a discutat despre 

posiblitatatea introducerii în punctajul cererilor de înscriere a copiilor în creșă ca și criteriu care 

contribuie la punctaj, venitul familiei versus reluarea activitatii și vechimea domiciliului in Cluj-

Napoca. 

S-a hotărât punctarea și a vechimii buletinului în Cluj-Napoca și reluarea activității 

părintelui care a beneficiat de concediu de îngrijire a copilului – la balotaj.

D-na  Duma Mihaela, directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul 

Cluj-Napoca a arătat faptul că în ceeea ce privește amplasarea creșelor, precum și în ceeea ce 

privește cubajele din interiorul creșelor, legislația în vigoare, respectiv Ordinul Ministerului 

Sănătății 1955/1995 și Hotărârea Guvernului 1252/2012, impun reguli stricte care trebuiesc 

respectate ținând cont de faptul că în creșe se prestează servicii care vizează starea fizică și 

emoțională a copiilor antepreșcolari. 

Primarul a precizat faptul că speră să se rezolve problema cupoanelor pentru creșe, dar că

pentru realizarea acestui lucru e necesar să se modifice și legislația în vigoare. Au mai fost două 

propuneri din partea părinților – să fie transformate căminele de școli în creșe, iar o altă 

propunere a vizat luarea în considerare a venitului părinților la acordarea punctajelor, având în 

vedere faptul că unii părinți nu-și permit creșele private, dar neavând alternativă sunt nevoiți să 

dea jumătate din salariu pentru această necesitate. Această ultimă propunere a fost combătută 

însă de un alt părinte, care a precizat faptul că nu este corect să se ia în discuție acest lucru.

S-a ridicat problema punctării familiilor cu mai mulți copii. Unii dintre participanții la 

dezbatere au arătat faptul că este descurajant pentru familiile cu un singur copil să se gândească 

să mai aibă un copil în condițiile în care la creșterea și educarea primului copil întâmpină atâtea 

greutăți și le este aproape imposibil să acceadă în creșe datorită punctajului limitat. 

S-a convenit să se reducă vârsta pentru care se punctează cu 2 puncte, de la 18 la 7 ani 

pentru alt minor aflat în întreținerea familiei.



S-a decis să se formalizeze un document privind transferurile permanente ale copiilor 

între creșe.

S-a ridicat problema adeverințelor suspecte de fals, care nu sunt dublate de documentul 

REVISAL cu aceasi dată de reluare a activitatii, s-a decis ca în aceste cazuri să se respingă 

intrarea copilului în colectivitate.

S-a hotarât să se afiseze săptămânal locurile vacantate.

S-a decis ca înscrierea pentru locurile vacantate și locurile de la cresa Căsuța Iepurașilor 

să se facă dupa noul regulament ca urmare a HCL.

Un alt criteriu asupra căruia s-a convenit privește introducerea în Regulamentul de 

înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul 

Bugetar de Adminisatrare creșe Cluj-Napoca care va fi aprobat prin HCL punctarea vechimii 

domiciliului în Cluj-Napoca. Astfel, un criteriu important va fi cel privind vechimea ca locuitor 

în Cluj-Napoca, care nu va trebui să fie mai mică de 2 ani.

S-a decis ca se vor acorda puncte în funcție de  numarul anilor vechime in municipiu , 

rezultati din adeverinta tip.


