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INTRODUCERE

Cuno[tin]ele spectaculoase ob]inute ca urmare a cercet`rilor privind dezvoltarea copilului

mic au adus \n actualitate, [i \n ]ara noastr`, cerin]a adecv`rii calit`]ii serviciilor la nevoile de

dezvoltare ale copiilor.

Pe plan interna]ional, o dat` cu profesionalizarea femeii [i implicarea ei \n via]a social`,

crearea serviciilor pentru \ngrijirea copilului, \n afara familiei, a luat o amploare deosebit`. |n

ultimile decenii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru \ngrijiri de zi, destinate dezvolt`rii

[i educ`rii copilului mic \n afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru

specializarea personalului care \ngrije[te copilul \n materie de educa]ie timpurie. 

Cre[a, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltat` [i \n ]ara noastr`, cu deosebire

\n anii ’70-’80. Cea mai ampl` dezvoltare s-a \nregistrat \n 1980 când \n România existau 902 cre[e

[i 90000 de copii \ngriji]i \n cre[e. 

|n 1974 au fost elaborate reglement`rile referitoare la organizarea [i func]ionarea cre[elor ca

unit`]i sanitare. Aceste reglement`ri poart` amprenta modelului de \ngrijire \n care s`n`tatea [i

nutri]ia constituiau pilonii cei mai importan]i ai dezvolt`rii copilului mic.

|ncepând cu anii ‘70, pe plan interna]ional, filosofia \ngrijirilor copilului mic a cunoscut

modific`ri importante, centrându-se pe conceptul de educa]ie timpurie.

La noi \n ]ar`, cre[ele au suferit modific`ri ne\nsemnate dup` 1974. {i \n prezent ele

func]ioneaz` \n cea mai mare m`sur` pe baza unor acte normative elaborate \n urm` cu 30 de ani.  

|n România, \n 2001 avut loc trecerea cre[elor din subordinea sectorului sanitar \n aceea a

administra]iei publice locale.

Schimbarea autorit`]ii administrative \ns`, nu a modificat organizarea [i func]ionrea cre[elor

ca servicii de \ngrijire [i educa]ie destinate copiilor de vârst` mic`.

Iat` de ce se impun [i \n ]ara noastr` schimb`ri fundamentale la nivelul cre[elor, pentru a

satisface cerin]ele unor \ngrijiri de calitate pentru dezvoltarea copilului mic. Schimb`rile trebuie

s` vizeze normarea, formarea personalului, dotarea cre[elor pentru a permite multiple experien]e

copilului iar p`rin]ilor resurse pentru dezvoltarea competen]elor parentale.

|nnoirea de mentalit`]i trebuie s` conduc` la \nvingerea prejudec`]ilor conform c`rora

primei perioade de via]` a copilului i-ar fi suficiente „hrana [i c`ldura“.

Studiul nostru \[i propune s` evalueze [i s` descrie modul de organizare [i func]ionare a

cre[elor, calitatea serviciilor oferite copiilor sub 3 ani, opiniile [i a[tept`rile beneficiarilor fa]` de

serviciile oferite, pentru a identifica nevoile de schimbare \n func]ionarea cre[elor ca servicii de

educa]ie timpurie.
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OBIECTIVE

1. Evaluarea modului de organizare [i de func]ionare a cre[elor; resurse umane [i utilizatori;

2. Evaluarea st`rii cl`dirilor [i a dot`rilor;

3. Evaluarea calit`]ii \ngrijirilor acordate copiilor \n cre[e; 

4. Evaluarea cuno[tin]elor p`rin]ilor privind dezvoltarea copilului; evaluarea nevoilor de

informa]ii; evalurea nevoii de servicii tip cre[e.

METODOLOGIA

Pentru realizarea obiectivelor s-a procedat la alegerea unui e[antion de cre[e, reprezentativ

pe ]ar`. |n alegerea e[antionului s-a ]inut cont de num`rul total de cre[e, tipul cre[elor [i distribu]ia

lor teritorial` \n cele 3 regiuni istorice ale ]`rii [i municipiul Bucure[ti.  

Baza de e[antionare pentru cre[e (num`rul total al cre[elor \n fiecare jude] [i tipul cre[ei) a

fost furnizat` de Direc]iile Jude]ene de S`n`tate Public` (DJP) [i a Municipiului Bucure[ti. S-a

apelat la D.J.P.-uri pentru c`, nici o alt` institu]ie din ]ar` nu de]inea date centralizate (despre

cre[e) necesare constituirii bazei de e[antionare. Ar fi trebuit s` solicit`m fiec`rei prim`rii din ]ar`

\n parte –urban` [i rural`– informa]iile necesare. Aceast` variant` ar fi fost costisitoare ca timp [i

bani.  

Astfel, la nivelul \ntregii ]`ri, au fost identificate 287 de cre[e dintre care: cre[e de zi-218

(76%), cre[e s`pt`mânale-33 (11%), cre[e mixte-36 (13%). (Tabel 1). 

Tabel 1: Num`rul [i tipul cre[elor existente la nivel na]ional  

E[antionul

Volumul e[antionului, calculat la 53 de cre[e, a fost proiectat pentru a fi reprezentativ pe ]ar`

pentru cele 3 tipuri de cre[e [i cele 3 regiuni istorice, plus municipiul Bucure[ti. Intervalul de

încredere considerat a fost de 90% [i eroarea acceptat` de +/- 3. Popula]ia total` de 287 de cre[e a

fost împ`r]it` ini]ial în trei straturi (conform tipurilor de cre[e). Din fiecare strat s-a extras un

e[antion aleator dup` care, cele trei e[antioane aleatoare au fost combinate într-unul singur, pentru

a estima parametrii popula]iei (a cre[elor) studiate. Schema de alocare propus` a fost cea

propor]inal`. 

E[antionului 53 de cre[e a fost distribuit \n:

- 41 cre[e de zi (reprezentând 77% din volumul e[antionului)

- 9 cre[e s`pt`mânale (reprezentând 17% din volumul e[antionului)

- 3 cre[e mixte 3 (reprezentând 6% din volumul e[antionului)

{i, repartizat propor]ional în cele trei regiuni geografice: 

- Moldova 12 cre[e (23% din volumul e[antionului)
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- Muntenia 15 cre[e (28% din volumul e[antionului)

- Transilvania 23 cre[e (43% din volumul e[antionului)

- Bucure[ti 3 cre[e (6% din volumul e[antionului)

Pentru realizarea obiectivului 4 a fost necesar` alegerea unui e[antion de p`rin]i, utilizatori

ai cre[ei. Acest e[antion a fost calculat la un volum de 481. Schema de alocare a fost de 9 p`rin]i

pentru fiecare cre[` inclus` \n e[antion. 

Descrierea instrumentelor de colectare a datelor 

Pentru culegerea datelor au fost elaborate/adaptate urm`toarele intrumente de lucru.

I. Fi[a de \nregistrare a datelor despre cre[`.
Aceasta a urm`rit: 

1. Num`rul [i vârsta copiilor \nscri[i;

2. Num`rul [i structura pe func]ii a personalului de \ngrijire [i administrativ; preg`tirea de

baz` [i formarea continu` a personalului;

3. Amenaj`rile [i dot`rile materiale din cre[e [i starea lor;

4. Costul cre[ei (numai partea suportat` de p`rin]i).

II. Ghidul de observare a \ngrijirilor acordate \n cre[` utilizat, reprezint` o adaptare

a„Early Childhood Classroom Observation“ elaborat de National Association for the Education of

Young Children din Washington D.C [i Georgetown University Washington D.C.

Ghidul de observare urm`re[te evaluarea condi]iilor [i a situa]iilor cheie \n care se dezvolt`

[i \nva]` copilul mic (0 – 3 ani).

III. Chestionarul adresat p`rin]ilor utilizatori a fost elaborat pentru a urm`ri:

1. identificarea unor caracteristici ale popula]iei care utilizeaz` cre[a;

2. satisfac]ia/insatisfac]ia utilizatorilor privind modul de organizare a cre[ei, tipul serviciilor

furnizate [i calitatea acestora;

3. nevoia de servicii pentru \ngrijirea copilului mic;

4. cuno[tin]ele [i practicile p`rin]ilor privitoare la dezvoltarea copilului; 

5. nevoia de informa]ii.

Pentru aprofundarea [i detalierea unor aspecte prezentate mai sus au fost realizate focus

grupuri, cu reprezentan]ii unor institu]ii implicate \n \ngrijirea copilului mic precum [i discu]ii

focalizate cu directorii, respectiv coordonatorii cre[elor.

Datele au fost culese de profesioni[tii din domeniul socio-uman, cu experien]` pentru acest

domeniu. Perioada de culegere a fost mai-iunie 2003.

Datele au fost prelucrate \n programul SPSS. 
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PREZENTAREA REZULTATELOR

Obiectiv 1
Evaluarea modului de organizare [i func]ionare ale cre[elor; resurse umane

[i utilizatori

1.1.Organizarea [i func]ionarea cre[elor

Baza legal` de organizare [i func]ionare a cre[elor a r`mas Ordinul Ministerului S`n`t`]ii,

elaborat \n 1974, pentru toate unit`]ile subordonate acestui minister. Schimbarea autorit`]ii

administrative a cre[elor \n 2001 nu a fost urmat` de elaborarea unui alt act normativ. 

Organizarea [i coordonarea cre[elor difer` mult de la un jude] la altul [i chiar \n cadrul

aceluia[i jude]. Cu pu]ine excep]ii, \n ora[ele re[edin]e de jude], cre[ele sunt coordonate de

prim`rii prin intermediul spitalelor jude]ene. |n celelalte ora[e, cre[ele sunt coordonate direct de

prim`rii, dar numai financiar, prin intermediul unei persoane responsabile cu activitatea cre[elor

(din cadrul serviciului financiar). |n câteva localit`]i/jude]e, prim`riile au creat o direc]ie a

prim`riei numit` Direc]ia General` a Cre[elor. Aceasta, coordoneaz` \ntreaga activitate a cre[elor

de pe raza unei localit`]i. 

Cre[ele din România sunt organizate \n regim de zi sau s`pt`mânale. Cre[a mixt` este

denumirea dat` unei unit`]i \n care func]ioneaz` distinct dou` unit`]i, o cre[` de zi [i una

s`pt`mânal`. 

Conducerea cre[elor este asigurat` de un director sau de un coordonator, \n func]ie de

num`rul de locuri sau/[i de num`rul de copii \nscri[i. Func]ia de director este ocupat` de o

persoan` cu studii superioare, de regul` medic, [i uneori de un profesionist din domeniul socio-

uman. Func]ia de coordonator poate fi ocupat` atât de personalul profesionist cu studii superioare

cât [i de cel cu studii medii. 

Cre[ele func]ioneaz` \n cl`diri independente sau \mp`r]ind o cl`dire cu câte o gr`dini]`.

Majoritatea cre[elor func]ioneaz` \n acest` formul`. |n unele jude]e, directoarea gr`dini]ei acoper`

[i conducerea cre[ei. Pentru cre[` aceast` conducere este pur administrativ`, deoarece aspectul

educa]ional este de regul` ignorat. |n toate unit`]ile \n care cre[ele sunt cuplate cu gr`dini]e exist`

o discrepan]` profund` \ntre aspectul, dotarea [i starea general` a spa]iilor rezervate cre[ei fa]` de

gr`dini]`, \n defavoarea cre[ei.

|n localit`]ile \n care prim`ria a creat Direc]ia general` a cre[elor, situa]ia unit`]ilor este mult

\mbun`t`]it` \n raport cu anii preceden]i. Investi]iile f`cute pentru reabilitarea cl`dirilor [i dotarea

unit`]ilor cu juc`rii este vizibil`. |n cazul \n care prim`riile nu s-au implicat decât \n gestionarea

direct` sau indirect` a banilor aloca]i, situa]ia cre[elor apare deosebit de precar` [i starea moral` a

personalului este afectat` negativ.  

|n unele ora[e exist` [i cre[e de \ntreprindere pentru copiii angaja]ilor. |n cazul acestora,

prim`ria suport` doar costurile de personal ale cre[ei, toate celelalte costuri fiind suportate de

\ntreprindere.

Programul de func]ionare a cre[elor este cuprins \n general \ntre orele 5:30-18:30. |n

ultimii ani, pentru a-[i putea men]ine locurile de munc`, conducerea cre[elor a c`utat s` adapteze

programul la cerin]ele beneficiarilor. Au fost \ntâlnite cre[e care acoper` lungimea unui interval de
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timp de 16-18 ore, corespunz`toare a 2 schimburi de munc` a p`rin]ilor, iar \ntr-o cre[` a fost

\ntâlnit` prelungirea func]ion`rii [i peste noapte (dar f`r` a schimba specificul de „zi“ al cre[ei).

1.2. Num`rul [i distribu]ia cre[elor

|n raport cu 1990, num`rul cre[elor a sc`zut dramatic de la 840 la 287. A sc`zut [i num`rul

de copii de la 77000 \n 1990 la 12000 \n aprilie 2003.

|n raport cu anul 2001, num`rul cre[elor a sc`zut cu aproape 30%, respectiv de la 400 la 287.

Cu foarte pu]ine excep]ii cre[ele func]ioneaz` de regul` \n mediul urban. Cel mai mare

num`r de cre[e se \nregistreaz` \n municipiul Bucure[ti-20, urmat de Cluj Napoca-17 [i Timi[oara-

15. Cele mai pu]ine cre[e sunt \n Tulcea-3 [i Zal`u-1. Cel mai mare num`r de copii \nscri[i \n cre[e

se \nregistreaz` la Bucure[ti-2000, Ia[i-560, Cluj Napoca-431, Timi[oara-384, Piatra Neam]-379,

Baia Mare-294. 

|n jude]ele [i ora[ele mai mari exist` cel pu]in o cre[` s`pt`mânal`. Sunt jude]e \n care nu

exist` deloc cre[e s`pt`mânale (Alba-Iulia, Buz`u, Mure[, Prahova, Gorj, Slobozia [i Vaslui) cum

exist` [i jude]e - Gala]i [i Suceava - \n care exist` numai cre[e s`pt`mânale.

1.3. Num`rul de copii \nscri[i \n cre[e 

Dup` cum s-a men]ionat mai sus, num`rul copiilor \nscri[i \n cre[e a sc`zut constat \n ultimii

13 ani. Cele mai multe cre[e (34%) func]ioneaz` cu un num`r cuprins \ntre 15-30 copii \nscri[i

(Figura 2).

Exist` cel pu]in 3 fenomene care a contribuit la aceast` sc`dere: sc`derea natalit`]ii,

concediul de 2 ani acordat mamelor pentru \ngrijirea copilului [i „dezindustrializarea“ ]`rii urmat`

de sc`derea locurilor de munc` pentru femei, dup` 1990. 

Figura 2. Distribu]ia cre[elor dup` num`rul de copii \nscri[i \n cre[`

Se remarc` faptul c` peste 50% din cre[e func]ioneaz` cu mai pu]in de 45 de copii. |n

realitate, acest num`r de copii este mult mai mic, ]inându-se cont de faptul c` rar se \ntâmpl` ca

to]i copiii \nscri[i s` fie prezen]i [i, de asemenea, \n timpul anotimpului friguros, exist` fluctua]ii
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inportante ale frecven]ei. |n graficul 4 este prezentat` distribu]ia cre[elor \n func]ie de fluctua]iile

efectivelor de copii \n timpul iernii. Astfel, 5% dintre cre[e func]ioneaz` cu efective reduse de la

50% pân` la 75%; 54% dintre cre[e func]ioneaz` iarna cu efective reduse de la 25% pân` la 50%,

iar 41% dintre cre[e func]ioneaz` cu efective reduse cu pân` la 25% (figura 3). Acest fapt,

constatat [i \n alte ]`ri, are mai multe cauze. Unele ]in de dificultatea transportului \n timpul iernii,

protejarea copilului de nepl`cerile anotimpului friguros sau de \mboln`virea mai frecvent` a

copiilor.

Figura 3. Distribu]ia cre[elor \n func]ie de procentul copiilor care

frecventeaz` cre[a iarna

1.4. Structura pe vârst` a copiilor 

A[a cum rezult` din figura 4, cei mai mul]i dintre copiii \nscri[i au vârsta cuprins` \ntre 19-

36 luni, atât \n cre[a de zi cât [i \n cea s`pt`mânal`. Se remarc` faptul c` ponderea copiilor sub 8

luni \nscri[i \n cre[a s`pt`mânal` este de 5 ori mai mare decât \n cre[a de zi, iar a celor \ntre 9-18

luni mai mare cu 60%. |n cre[ele de zi ponderea copiilor sub 8 luni [i respectiv sub 18 luni este

foarte mic`, ceea ce arat` c`, cre[a s`pt`mânal` este utilizat` cu predilec]ie pentru copii de vârst`

mic`. 

Figura 4. Reparti]ia copiilor \n cre[e dup` grupa de vârst`
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1.5. Structura pe sexe

|n toate cre[ele predomin` b`ie]ii (figura 5). Acest model de reparti]ie se reproduce \n

general \n fiecare cre[`. Personalul din cre[` consider` c` diferen]a de ponderi \ntre b`ie]i [i fete

nu este \ntâmpl`toare: „b`ie]ii sunt mai neastâmp`ra]i [i de aceea ei sunt adu[i mai degrab` la cre[`

decât fetele, pentru o mai bun` disciplinare“. 

Figura 5. Reparti]ia copiilor din cre[e dup` sex

1.6. Num`rul [i structura pe func]ii a personalului de \ngrijire [i

administrativ; preg`tirea de baz` [i formarea continu` a personalului

1.6.1. Num`rul de personal [i num`rul de copii \ngriji]i

Num`rul personalului de \ngrijire din cre[e nu a sc`zut propor]ional cu num`rul copiilor

de-a lungul timpului.

Acest lucru a determinat [i \mbun`t`]irea raportului dintre num`rul personalului [i num`rul

copiilor care revin unei persoane de \ngrijire. 

|n figura 6 este prezentat` distribu]ia procentual` a cre[elor \n func]ie de num`rul de copii

care revin unei persoane de \ngrijire. Se constat` o schimbare important` \n raport cu anii

preceden]i, \n special cei \nainte de 1989, când unei persoane de \ngrijire \i reveneau \n medie 30

de copii. Actualmente, \n aproape 80% din cre[e, num`rul de copii care revin unei persoane de

\ngrijire nu dep`[e[te 8 copii. Trebuie remarcat faptul c` aceast` reducere a num`rului de copii

care revin unei persoane de \ngrijire se apropie de optim, \n special la grupele de copii mai mari,

ceea ce ar trebui s` constituie premisa cre[terii calit`]ii \ngrijirilor. Totu[i, aceste cifre ar putea s`

fie \n[el`toare ]inându-se cont de faptul c`, \n unele cre[e, lungimea programului impune 2

schimburi \n activitatea personalului [i atunci num`rul de copii ce revin unei persoane se dubleaz`.

Aceast` remarc` \ns`, nu poate fi generalizat` pentru c` dup` orele 16:00 \n cre[ele de zi vizitate

r`mâneau doar 2-3 copii.

|n cre[ele s`pt`mânale num`rul de copii care revin unei persoane de \ngrijire trebuie teoretic

triplat (pentru c` exist` 3 schimburi) \n condi]iile \n care se presupune c` \n prima, a doua [i a treia

parte a zilei ar exista acela[i num`r de personal \n activitate. |n realitate, aceast` reparti]ie a

personalului \n cele trei ture este foarte dezechilibrat`. |n prima parte a zilei se concentreaz` cel

mai mare num`r de personal (dup` modelul tradi]ional al unit`]ilor sanitare/spitalice[ti din

România).
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{i totu[i, din observa]iile noastre a rezultat c` problema personalului \n cre[e nu este atât de

\ngrijor`toare din cauza num`rului mare de copii ce le revin, ci mai degrab` din cauza existen]ei

unor importante deficien]e organizatorice \n gestionarea personalului de \ngrijire. |n pu]ine cre[e

exist` o persoana de \ngrijire fixat` la un num`r determinat de copii [i care trebuie s` \nso]easc`

copiii pe parcursul \ntregii zile. Persist` o diviziune a muncii \ntre asistente, infirmiere [i

„\ngrijitoare“, care fragmenteaz` \ngrijirile globale acordate copilului. De exemplu, anumite

activit`]i precum „mersul la oli]`“ [i cur`]atul oli]elor revin doar \n responsabilitatea \ngrijitoarei. 

De asemenea, foarte mult timp este consumat [i „risipit“ cu activit`]i care preg`tesc mersul

la mas`, mersul la oli]`, mersul la culcare sau a[teptarea venirii p`rin]ilor. Lipsesc activit`]ile

consistente inten]ionate legate de \nv`]are/experimentare prin joc, \n interac]iune cu adul]ii.

Personalul nu este calificat pentru a face fa]` nevoilor de cunoa[tere ale copilului, nu [tie cum s`

canalizeze energia acestora, nu ini]iaz` nimic, ci doar supravegheaz` copiii pentru nu se accidenta.   

Referitor la normarea personalului, actualii directori/coordonatori ai cre[elor au afirmat c`

nu func]ioneaz` nici o reglementare \n aceast` privin]`, motiv pentru care fiecare prim`rie

reac]ioneaz` \n func]ie de capacitatea de persuasiune a fiec`rui director/coordonator. 

Figura 6. Distribu]ia cre[elor dup` num`rul de copii care revin \n medie 

unei persoane de \ngrijire

1.6.2. Structura pe func]ii a personalului din cre[e 

Func]iile existente \n cre[e sunt strict specifice unit`]ilor sanitare (figura 7). Se remarc`

faptul c`, ponderea cea mai mare a personalului este de]inut` de infirmiere (42%) (persoane lipsite

de calificare specific`), urmat` de asistente medicale (32,5%). |n unele cre[e prim`riile au impus

trecerea asistentelor medicale pe func]ia de referent.

Conducerea cre[elor este asigurat` de medic (3%) sau asistenta medical` (97%) \n func]ie

de efectivul de copii. 
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Figura 7. Func]iile personalului \n cre[e

– distribu]ie procentual` –

1.6.3. Calificarea de baz`/studiile personalului din cre[` reflect` cu fidelitate aceast` structur`

(figura 8). 

Ponderea personalului calificat pentru educa]ia copilului este de 0,4%. 

Figura 8. Calificarea de baz`/studiile personalului din cre[e

– distribu]ie procentual` –

Profesiile personalului au aceea[i configura]ie cu a categoriilor profesionale existente \n spitale, la

care, se adaug` foarte pu]ini educatori [i psihologi. Men]inerea profesiilor specific medicale
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(pediatru, asistent` medical`, infirmier`) oglinde[te men]inerea organizatoric` din perioada \n care

cre[a era o subunitate de spital. |nc` nu a fost reformat` cre[a \ntr-o institu]ie de educa]ie astfel ca

dreptul la educa]ie al copiilor s` fie satisf`cut.

|n ceea ce prive[te calificarea necesar` personalului care lucreaz` \n servicii pentru copiii

sub 3 ani, au fost realizate mai multe focus-grupuri cu profesioni[ti (medic, reprezentan]i ai

DJPDC, DSP, ISJ [i ai administra]iilor publice locale) care \ntr-un fel sau altul au leg`tur` cu

copiii.   

Caseta 1. Ce studii sunt necesare pentru personalul care lucreaz` \n educa]ie timpurie?

1.6.4. Peste jum`tate din personal are o vechime mai mare de 20 de ani de munc` \n cre[e iar

aproape 10% mai mult de 30 de ani de munc` (figura 9). Se poate interpreta [i ca un reflex a

neglij`rii Autorit`]ilor Locale pentru valorizarea acestui tip de institu]ii, care func]ioneaz`, dup`

cum s-a men]ionat, \ntr-un regim organiza]ional care are mai mult de 40  ani.

Num`rul redus al personalului tân`r poate fi explicat prin faptul c` nu au fost necesare noi

angaj`ri din cauza reducerii num`rului de copii \nscri[i dar [i prin faptul c` statutul personalului

din cre[` nu este atractiv pentru tineri.

Vârsta medie ridicat` a personalului poate pune \n timp, problema disponibilit`]ii spre

profesionalizare \n educa]ie timpurie a acestui personal (prin formare continu`).
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� studii liceale de specialitate sau postliceale; studii postliceale sanitare; 

� studii sanitare postliceale, completate de no]iuni de psihologie a copilului mic [i

no]iuni de pedagogie;

� studii medii [i de specializare \n educa]ia timpurie cu elemente de puericultur`,

psihologie a copilului antepre[colar;

� liceul pedagogic pentru educatoare [i care s` aib` prev`zute un num`r suficient de ore

sanitare cu privire la \ngrijirea copilului;

� studii specializate (liceu pedagogic \mpreun` cu câteva luni de specializare \n educa]ia

timpurie;

� cursuri de recalificare cu personalul existent;

� generale, medii, postliceale [i superioare;

� preg`tire permanent` oric`rui tip de personal \n domeniul educa]iei;

� educator puericultor (educator 0-3 ani cu cuno[tin]e de puericultur`, psihologia

copilului mic, kinetoterapie, care s` poat` \ngriji, educa, stimula, \nv`]a copilul;

� s` posede no]iuni de cre[tere [i dezvoltare fizic` [i psihic` a copilului, de \ngrijire a

copilului s`n`tos [i bolnav, de stimularea dezvolt`rii copilului;

� noua [coal` pentru profesionist, ca s` cunoasc` \n totalitate particularit`]ile copilului

de 0-3 ani dar s` [i iubeasc` copiii.

(Sinteza r`spunsurilor date de profesioni[ti)



Figura 9. Distribu]ia personalului din cre[e dup` vechimea \n func]ie de]inut`

n=503

1.6.5. |n privin]a form`rilor continue a personalului angajat \n cre[` s-a constat faptul c`,

jum`tate din acesta nu a beneficiat niciodat` de formare. Cei care au beneficiat de form`ri au

parcurs teme specifice activit`]ilor unit`]ilor sanitare (igien`, cruce ro[ie, \ngrijiri medicale

acordate copilului, cre[terea copilului) [i mai pu]in teme privind educa]ia [i dezvoltarea copilului

(figura 10). 

Figura 10. Tema form`rii

– distribu]ie procentual` –

n=275

1.6.6. Organizatorul form`rii a fost o autoritate sanitar` central` sau local` \n propor]ie de peste

75% (figura 11).
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Figura 11. Organizatorul form`rilor personalului din cre[e

– distribu]ie procentual` –

1.6.7. Durata form`rilor a fost de la 3-5 zile pân` la 1-2 ani, \n cazul cursurilor de Cruce Ro[ie

(figura 12).

Figura 12. Durata form`rilor personalului 

– distribu]ia procentual` –

1.7. Costul cre[ei

Pentru fiecare cre[`, consiliile locale stabilesc anual un cuantum pe care p`rin]ii trebuie s`-l

pl`tesc` pentru hrana copiilor. Valoarea acestuia difer` de la o cre[` la alta destul de semnificativ,

de la un minimum de 15000 pân` la un maximum de 35000 de mii de lei pe zi \n cazul cre[elor de

zi, [i de 36-40000 de mii de lei pe zi \n cazul cre[elor s`pt`mânale (figura 13).  
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Figura 13. Distribu]ia cre[elor \n func]ie de costurile stabilite

|n câteva jude]e, consiliile locale acord` reduceri ale acestui cuantum, pentru cazurile \n

care, dintr-o familie frecventeaz` mai mul]i copii cre[a sau/[i pentru familiile \n care veniturile

salariale se afl` la nivelul minim pe economie.

1.8. Cine sunt utilizatorii cre[ei?

1.8.1. Nivelul de educa]ie al p`rin]ilor care utilizeaz` cre[a

Majoritatea p`rin]ilor au un nivel de educa]ie relativ „\nalt“ atât \n cre[ele de zi cât [i \n cele

s`pt`mânale. Peste 70% dintre mame [i 60% dintre ta]i au studii liceale, post-liceale [i

universitare. Procentul p`rin]ilor cu studii gimnaziale este de pân` la 10% (figura 14). 

Figura 14. Nivelul de educa]ie al p`rin]ilor

Nu exist` diferen]e \ntre nivelul de educa]ie al p`rin]ilor din cre[ele s`pt`mânale fa]` de cel

al p`rin]ilor care utilizeaz` cre[ele de zi (datele nu sunt prezentate).
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1.8.2. Sectorul \n care lucreaz` p`rin]ii - (figura 15)

Majoritatea p`rin]ilor lucreaz` \n sectorul industrial (construc]ii, textile, industrie

alimentar`), urmat de cel al serviciilor (vânz`tori/dealari, osp`tari, barmani) [i sectorul bugetar

(medici, asistente medicale, infirmiere, cadre didactice, func]ionari etc.). 

|n cre[a de zi ponderea p`rin]ilor care lucreaz` \n sectorul bugetar este cu 10% mai mare

decât \n cre[ele s`pt`mânale. P`rin]ii studen]i utilizeaz` mai mult cre[a s`pt`mânal` unde

ponderea lor este cu 7% mai mare decât \n cre[e de zi (datele nu sunt prezentate).  

1.8.3. Structura etnic` a p`rin]ilor

Pe ansamblu, p`rin]ii care utilizeaz` cre[ele de zi [i s`pt`mânale sunt \n propor]ie de 89%

români, 7% maghiari, 3% romi, 1% alte na]ionalit`]i. Acest` structur` etnic` este foarte apropiat`

(figura 16) de structura etnic` a popula]iei României. 

Analizate separat, \n cre[ele s`pt`mânale ponderea copiilor maghiari [i romi nu a dep`[it

1,5%.

Figura 15. Sectorul \n care lucreaz` p`rin]ii
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Figura 16. Apartenen]a etnic` a p`rin]ilor

- distribu]ie procentual` -

1.8.4. Starea civil` a p`rin]ilor

Referitor la starea civil`, rezult` c` 85% dintre p`rin]i sunt c`s`tori]i, 7% tr`iesc \n uniune

consensual`, 6% sunt divor]a]i/separa]i iar 2% sunt celibatari(e) (datele nu sunt prezentate).

Aceast` structur` este diferit` \n cre[ele de zi [i s`pt`mânale (figura 17). Ponderea p`rin]ilor

singuri (divor]a]i/separa]i, celibatari) din cre[ele s`pt`mânale este cu cel pu]in 10% mai mare decât

\n cazul p`rin]ilor care utilizeaz` cre[ele de zi.

Figura 17. Starea civil` a p`rin]ilor

1.8.5. Condi]iile de locuit 

Condi]iile de locuit au fost apreciate pe 3 niveluri: proaste, bune, foarte bune. Condi]iile de
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locuit proaste au fost considerate locuin]ele \n care num`rul camerelor de locuit era de cel pu]in 2

ori mai mic decât num`rul persoanelor din locuin]`. Condi]iile de locuit bune au fost considerate

locuin]ele \n care num`rul camerelor era mai mic cu unul decât num`rul persoanelor din locuin]`.

Condi]iile de locuit foarte bune au fost considerate locuin]ele \n care num`rul camerelor era cel

pu]in egal cu num`rul persoanelor din locuin]`. 

Condi]iile de locuit au fost apreciate ca fiind bune \ntr-o propor]ie de 46%, proaste 33%,

foarte bune 21% (figura 18).  

Figura 18. Condi]ii de locuit

Aproape jum`tate dintre p`rin]i asigur` copilului o camer` separat` (figura 19). 

Condi]iile de locuit, \n ansamblul lor, nu influen]eaz` \nscrierea copilului \n cre[`; 67%

dintre familiile care utilizeaz` cre[a au condi]ii bune [i foarte bune de locuit.

Figura 19. Copilul are camera lui?

- distribu]ie procentul` -

1.8.6. Rangul copiilor \n cre[e 

Aproape 70% dintre copiii \nscri[i sunt de rangul unu (graficul 20). Aceasta se poate explica

atât prin sc`derea num`rului de copii \n familii, cât [i de povara mai greu de suportat a costului

cre[ei, pentru familiile cu mai mul]i copii.
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Graficul 20. Reparti]ia copiilor din cre[e \n func]ie de rang

Este de men]ionat faptul c`, \n cre[ele s`pt`mânale, ponderea copiilor de rang 3 [i 4 este cu

4-5 procente mai mare decât \n cre[ele de zi (datele nu sunt prezentate).
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Obiectivul 2
Evaluarea st`rii cl`dirilor [i a dot`rilor

2.1. Starea cl`dirilor, a spa]iilor interioare [i exterioare; dotarea cre[elor.

S-a constatat faptul c` 40% din cre[e au fost renovate \n ultimii 2-3 ani (figura 21). Cl`dirile

cre[elor sunt zugr`vite [i \n exterior \n propor]ie de 58%. Referitor la spa]iul din interior, cre[ele

de]in de obicei 2 \nc`peri. Una este destinat` dormitului, iar cealalt` activit`]ilor zilnice pentru

fiecare grup` de copii..

Figura 21. Ultima renovare a cre[elor

- distribu]ie procentual` -

|n privin]a utilit`]ilor se constat` c` buc`t`riile sunt utilate corespunz`tor la 56% dintre

cre[e (figura 22). 

Figura 22. Buc`t`ria este dotat` cu mobilier [i aparatur` corespunz`toare 

preg`tirii hranei conform vârstei copiilor?

|n privin]a grupurilor sanitare se remarc` faptul c`, doar \n 54% din cazuri sunt

dimensionte \n raport cu vârsta copilului (ne referim la dimensiunile chiuvetelor [i vaselor W.C.)

(figura 23).
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Figura 23. Grupurile sanitare sunt dimensionate \n raport cu vârsta copilului

2.2. Pentru dezvoltarea copilului sunt foarte importante experien]ele \n aer liber. Aceste

experien]e sunt destul de limitate \n cre[e, ]inându-se cont de faptul c` odat` cu instalarea frigului

copiii nu sunt sco[i deloc \n aer liber. Exist` [i cre[e \n care copii nu sunt sco[i afar` niciodat` din

lipsa unui spa]iu arondat cre[ei, sau a unui spa]iu amenajat pentru confortul minim [i siguran]a

copiilor [i a personalului. |n figura 24 sunt ilustrate amenj`rile existente \n spa]iile exterioare

cre[elor. |n multe cazuri, de exteriorul amenajat se bucur` doar copiii din gr`dini]e (acolo unde

cre[ele sunt cuplate cu gr`dini]ele). 

Figura 24. Distribu]ia cre[elor \n func]ie de amenajarea spa]iului exterior 

Cre[ele s`pt`mânale sunt mult mai pu]in amenajate decât cre[ele de zi, la fiecare element

(datele nu sunt prezente). 

2.3. Dotarea cre[ei

Cre[ele trebuie s` fie amenajate \n a[a fel \ncât s` constituie un mediu axat pe satisfacerea

nevoilor copilului. Acest mediu trebuie amenajat pentru a permite copilului s` exploreze. De

asemenea, el trebuie s` fie suficient de diversificat pentru a \ncuraja creativitatea, experimentarea,

capacitatea de a face descoperiri [i de a rezolva probleme.        
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Copiii \nva]` prin joc \nc` de la cele mai mici vârste. Ei \nva]` cel mai bine atunci când au

ocazia s`-[i cl`deasc` cuno[tin]ele \n urma unor experien]e proprii [i al interac]iunii cu lumea

\nconjur`toare.    

Ei au nevoie s` se joace cu lucrul asupra c`ruia se concentrez` s`-i testeze calit`]ile:

apucându-l, tr`gându-l, r`sucindu-l, \ntorcându-l, aranjându-l. 

Figura 25 prezint` situa]ia dot`rii cre[elor \n interior. Mobilierul este corespunz`tor vârstei

copilului numai pentru 42% dintre cre[e. Cea mai grav` situa]ie o reprezint` juc`riile care doar

pentru 17% dintre cre[e sunt suficiente [i adaptate vârstei copilului. 

Figura 25. Dotarea cu mobilier este corespunz`toare vârstei copiilor?

Juc`riile sunt suficiente [i adaptate vârstei copiilor?

- distribu]ie procentual` -

Nu exist` un mobilier adecvat pentru crearea unui spa]iu de \nv`]are: rafturi, mese, scaune,

mobilier moale gen canapea, fotolii, saltele, pernu]e, mochete, scaun balansoar etc.     

|n cele mai multe cre[e mobilierul este vechi, \nc` de la \nfiin]area cre[ei [i este foarte

deteriorat. Acest mobilier vechi traduce filosofia \n care se \ngrijesc copiii. Astfel, mesele sunt cu

sc`unel ata[at fix, \n care copiii sunt a[eza]i unul lâng` altul. |n acest fel pot fi hr`ni]i simultan 6

copii de un adult, f`r` ca fiecare copil s` poat` interac]iona direct, fa]` \n fa]`, cu persoana de

\ngrijire.  
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Obiectivul 3 
Evaluarea calit`]ii \ngrijirilor acordate copiilor \n cre[e

Ghidul de evaluare utilizat este structurat pe 4 sec]iuni: 

A. Interac]iunea dintre adult [i copil

B. Programul activit`]ilor zilnice/Curriculum 

C. Organizarea mediului fizic

D. Participarea familiei

Fiecare sec]iune are o extindere variabil` \n func]ie de num`rul de indici stabili]i (anexa 2).

Fiecare indice a putut fi evaluat gradual pe 2-3 trepte. Datorit` con]inutului de multe ori calitativ

al indicelui [i mai pu]in adecvat exprim`rii \n transpunere cantitativ`, anumi]i indici par a fi, for]at,

cuantifica]i printr-o scalare.

Culeg`torul de date a petrecut 2 zile \n fiecare cre[`. El a observat activit`]ile, atitudinile [i

comportamentele personalului [i ale copiilor, de la venire pân` la plecarea acestora din institu]ie [i

le-a evaluat alegând una din variantele ce caracterizeaz` fiecare indice din ghidul de observa]ie. 

A Interac]iunea dintre adult [i copil este esen]ial` pentru copilul mic. Copilul \nva]` \n

rela]ie cu adultul \ntrucât acesta \i ghideaz` dorin]a de cunoa[tere (curiozitatea). |n aceast`

interac]iune adultul d` sens explor`rilor [i experien]elor pe care copilul le ini]iaz`, \i sus]ine [i

consolideaz` \ncrederea \n sine [i \i impulsioneaz` \nv`]area. Adultul \i sprijin` comunicarea care

se structureaz` din ce \n ce mai mult \n mesaje exprimate verbal.

Observarea este detaliat` urm`rind indici care exprim`: frecven]a interac]iunilor, calitatea

acestora prin tonul vocii adultului [i con]inutul adecvat mesajului verbal al fiec`rui copil.

Din datele consemnte rezult` c` interac]iunea dintre adult [i copil este mai degrab`

\ntâmpl`toare [i nu generat` de o practic` determinat` de un obiectiv educa]ional (figurile A).
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B. Programul activit`]ilor zilnice/curriculum-indic` existen]a unei structuri a activit`]ilor

de \nv`]are \n func]ie de perioada din zi, a tipurilor de activitate de solicitare motric`, senzorial-

perceptiv`, abilit`]i de coordonare manual`, de achizi]ionare a deprinderilor de autoservire [i

rutin`/reguli sociale; apoi a adapt`rii materialelor „didactice“, juc`rii la etapa de vârst` [i nivelul

de dezvoltare a fiec`rui copil. To]i indicii din sec]iunea Curriculum precizeaz`, de fapt, dac` exist`

un plan de activitate cu obiective coerente \n acord cu nevoile de dezvoltare ale copilului

organizate pe fiecare zi [i pe perioade de timp mai extinse.  

Din \nregistrarea observa]iilor a reie[it c`, programul copiilor este dictat de programul

buc`t`riei [i mai pu]in structurat \n func]ie de scopuri educa]ionale [i de stimulare. Nu exist`

juc`rii pentru dezvoltarea coordon`rii mi[c`rilor, a coordon`rii dintre ochi [i mân`, a mi[c`rilor \n

general sau care imit` activit`]i cotidiene. Juc`riile nu exist` [i pentru faptul c` nu sunt prev`zu]i,

\n buget, bani pentru juc`rii [i cre[ele se descurc` cu ce li se doneaz` de c`tre ONG-uri [i de c`tre

p`rin]i. |n general, adul]ii nu au obi[nuin]a s` desf`[oare activit`]i specifice copiilor mici care nu

sunt \nc` merg`tori. Adul]ii nu conduc, decât foarte rar, activit`]ile copiilor mici [i s` dea sens

activit`]ilor copilului (figurile B).   
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C. Organizarea mediului fizic – Sec]iunea puncteaz` aranjarea spa]iului interior al

camerei, ca spa]iu care favorizeaz` \nv`]area [i a spa]iului exterior, curtea. Este observat [i gradul

de evitare a riscurilor de accidentare fie prin tipul mobilierului [i obiectelor cât [i a posibilit`]ii de

supraveghere a fiec`rui copil \n desf`[urarea activit`]ilor de orice tip.

Din figurile C1, C2, C3 rezult` c` jum`tate dintre cre[e nu au spa]iu suficient pentru a evita

aglomerarea. Doar 6% din cre[e includ un spa]iu cu elemente moi, confortabile, atât pentru copii

cât [i pentru personal. |n cele mai multe cre[e nu exist` nici m`car un scaun pentru personal, care

s`-i asigure confortul \n activit`]ile zilnice. Spa]iul exterior este amenajat pentru activit`]i \n aer

liber doar \n 42% din cre[e.
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D. Participarea familiei – Eviden]iaz` dac` exist` o colaborare cu p`rin]ii, care sunt

considera]i de]in`torii informa]iilor cele mai corecte despre copil [i cunosc`torii cei mai buni ai

copilului. Ei sunt principalii [i cei dintâi educatori ai propriului copil. S-a observat [i evaluat dac`

personalul este amabil [i receptiv la p`rerile p`rin]ilor, la cunoa[terea obiceiurilor copiilor [i la

furnizarea informa]iilor despre copil. 

Din observa]ii a rezultat c` personalul cre[elor este pu]in preocupat de atragerea p`rin]ilor \n

activit`]ile desf`[urate. |n cele mai multe cre[e p`rin]ii nu au acces \n spa]iile unde \[i desf`[oara

activit`]ile copiii. Ei sunt opri]i \n camera \n care se face triajul, din absurdele motive

epidemiologice, pentru a proteja cur`]enia sau pentru a „u[ura“ desp`r]irea copilului de p`rin]i.

Sunt foarte pu]ine cre[ele care au o \nc`pere rezervat` \ntâlnirilor cu p`rin]ii (Figura D). 

D. Echipa cre[ei creeaz` o atmosfer` primitoare pentru participarea familiei
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Obiectivul 4
Evaluarea cuno[tin]elor p`rin]ilor privind dezvoltarea copilului, evaluarea

nevoilor de informa]ii; evaluarea nevoii de servicii tip cre[e

4.1. Cuno[tin]e ale familiei privind nevoile [i dezvoltarea copilului mic

Pentru identificarea cuno[tin]elor privind nevoile /dezvoltarea copilului mic, mamelor/ta]ilor

li s-au pus urm`toarele \ntreb`ri: 

1) De la ce vârst` se poate comunica cu copilul?
2) De la ce vârst` se dau juc`rii? 
3) Copiii mici plâng de r`sf`]? 
4) Dac` un copil mic plânge, f`r` motiv, \l lua]i \n bra]e? 
R`spunsurile sunt prezentate sintetizat \n figurile 26, 27, 28.

Majoritatea p`rin]ilor consider` c` se poate comunica cu copilul numai dup` vârsta de 12

luni. Aproape 10% dintre p`rin]i consider`, c` se poate comunica cu copilul de la na[tere.

|n raport cu un studiu similar efectuat \n anul 2000, se poate aprecia c` s-au \mbun`t`]it

cuno[tin]ele p`rin]ilor \n raport cu acest indicator. 

Figura 26. De la ce vârst` a copilului pute]i comunica cu copilul?

- distribu]ie procentual` -

Cei mai mul]i p`rin]i cred c` pot da copiilor juc`rii numai dup` vârsta de 3 luni (figura 27).  
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Figura 27. De la ce vârst` putem s` d`m copiilor juc`rii?

- distribu]ie procentual` -

Este \mbucur`tor faptul c`, aproape to]i p`rin]ii [tiu c` trebuie s` ia \n bra]e copilul când

plânge, ca s`-l lini[teasc`, indiferent dac` identific` sau nu motivul (figura 28).

Figura 28. Dac` un copil plânge f`r` motiv \l lua]i \n bra]e s`-l lini[ti]i?

- distribu]ie procentual` -

Ponderea p`rin]ilor care cred c` un copil mic plânge din r`sf`] este relativ mai mic`. Plânsul

copilului este considerat de p`rin]i ca expresie a unei nevoi a acestuia. De asemenea, ponderea

r`spunsurilor care indic` prin plâns doar nevoia de hran` este mic (figura 29).     
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Figura 29. De ce plâng copiii mici?

4.2. Identificarea nevoilor de informa]ii ale p`rin]ilor privind

dezvoltarea copilului mic

P`rin]ii au fost \ntreba]i dac` au citit \nainte [i dup` na[tere c`r]i/bro[uri despre dezvoltarea

copilului. Ponderea p`rin]ilor care au citit astfel de c`r]i este foarte mare (figura 30). 

Figura 30. A]i citit c`r]i /bro[uri \nainte [i dup` na[terea copilului?

- distribu]ie procentual` -

P`rin]ii au fost \ntreba]i dac` ar fi interesa]i s` citeasc` \n continuare c`r]i/bro[uri referitoare

la dezvoltarea copilului [i care ar fi domeniile care i-ar interesa. Dup` cum se remarc` \n figura

31, majoritatea p`rin]ilor sunt interesa]i de aspecte care ]in de educa]ia copilului. |n raport cu

studiile precedente, acest aspect constituie o noutate, deoarece, \nainte, interesele lor se centrau cu

preponderen]` pe s`n`tate, boli, cre[tere, alimenta]ie. Aceast` schimbare a interesului p`rin]ilor

fa]` de nevoile de dezvoltare ale copilului se poate interpreta [i prin faptul c`, majoritatea copiilor

din cre[e sunt copii dori]i, p`rin]ii sunt ferici]i de existen]a lor. Aceste aspecte au fost remarcate de

aproape to]i culeg`torii de date, care au asistat la aducerea [i luarea copiilor de la cre[` [i au

urm`rit rela]iile dintre ace[tia.  
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Figura 31. Ce aspecte v-ar interesa?

- distribu]ie procentual` -

P`rin]ii care au ales cre[a s`pt`mânal` au fost \ntreba]i de ce au optat pentru acest tip de

cre[`. Cei mai mul]i dintre p`rin]i au afirmat c` nu exist` loc \n cre[ele de zi. Un num`r important

de p`rin]i au optat pentru cre[a s`pt`mânal` considerând c` este mai bine pentru copil sau/[i e cea

mai bun` variant` atât pentru p`rin]i cât [i pentru copii.

Un procent de 22% dintre p`rin]i au motivat alegerea cre[ei s`pt`mânale prin faptul c`, au un

program prelungit de munc`, care nu permite alegerea cre[ei de zi (figura 32). Reamintim c` 10%

dintre ace[ti p`rin]i sunt mame singure. Poate doar aceast` categorie de p`rin]i ar fi aceea care ar

renun]a la cre[a s`pt`mânal`, \n cazul \n care, programul cre[ei de zi ar fi flexibil [i ar putea

acoperi cerin]ele programelor mai lungi sau mai neconven]ionale de munc`. 76% dintre p`rin]i nu

ar renun]a la cre[a s`pt`mânal` chiar dac` programul unei cre[e de zi ar fi flexibil (figura 33).

Figura 32. De ce au ales p`rin]ii cre[a s`pt`mânal`
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Figura 33. Dac` programul ar fi flexibil a]i renun]a la cre[`?

Nu to]i p`rin]ii cunosc consecin]ele separ`rii \ndelungate a copilului de familie, mai ales

pentru copii care sunt sub 11-12 luni. S-a constatat c`, pe parcursul s`pt`mânii, o treime dintre

p`rin]i nu-[i viziteaz` deloc copiii, 32% \[i viziteaz` o dat` sau de 2 ori copiii [i 30% zilnic

(Figura 34). J. Bowlby si Rene Spitz consider` c` rela]ia de ata[ament se leag` pân` la 11-12 luni,

cu riscul de maxim` suferin]` la 8 luni (vârsta maximei anxiet`]i de separare).     

Figura 34. De câte ori pe s`pt`mân` sunt vizita]i copii?

Caseta 2. Observa]iile unui culeg`tor de date privind cre[ele de zi [i s`pt`mânale
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Cre[a s`pt`mânal` este situat` lâng` Gr`dina Botanic` [i, dup` spusele p`rin]ilor am
aflat c` dup` ce vin vinerea dup` copii, \i plimb` \n gradina botanic`. Acesta a devenit deja
un obicei pentru ei. Face parte din programul de vinerea al copilului. 

Printre p`rin]i am \ntâlnit unii foarte tineri, \nc` studen]i, care din cauza programului
cre[ei de zi, care se termin` la orele 17, sunt nevoi]i s` aduc` copiii \n cre[a s`pt`mânal`
pe care o folosesc ca [i cre[` de zi. Ei \[i iau copilul dup` ce se termin` orele la facultate
[i \i aduc a doua zi diminea]`. A[adar, ei regret` faptul c` programul cre[elor nu este mai
flexibil. 



4.3. Nevoia de cre[`

Adoptarea legisla]iei care permite unuia din p`rin]i s` stea timp de 2 ani cu copilul acas`

beneficiind de o indemniza]ie de cre[tere a copilului, a pus \n discu]ie necesitatea men]inerii

servicilor de \ngrijire pentru copilul sub 2 ani. Sc`derea natalit`]ii, num`rul de copii mai mic \n

familii, planificarea familial` au determinat o „uitare“ a cre[ei.

|n realitate, exist` nevoia de cre[` [i pentru copilul sub 2 ani. Din datele culese rezult` c`

72% dintre mame [i-au reluat serviciul \nainte de \mplinirea vârstei de 2 ani a copilului (figura

35). Mai mult decât atât, se remarc` faptul c`, 30% dintre femei [i-au reluat serviciul \nainte de

\mplinirea vârstei de 1 an a copilului. 

Figura 35. La ce vârst` a copilului v-a]i reluat serviciul?

- distribu]ie procentual` -
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Se pare c`, motivul relu`rii serviciului \ntr-o propor]ie atât de mare, \nainte de \mplinirea

vârstei de 2 ani a copilului, nu a fost lipsa dreptului la concediul de \ngrijire, pentru c`, a[a cum se

remarc` \n figura 36, 76% dintre femei au beneficiat de acest drept. Femeile [i-au motivat decizia

de a relua serviciul din motive de bani (62%), din teama de a nu pierde serviciul (45%), pentru

cariera profesional` (29%) sau din cauza plictiselii [i monotoniei (16%) (figura 36).

Figura 36. A]i reluat serviciul \nainte de vârsta de 2 ani a copilului pentru c`:

P`rin]ii care utilizeaz` cre[a au fost ruga]i s` indice cel mai important motiv pentru alegerea

acestei solu]ii de \ngrijire a copilului. Majoritatea p`rin]ilor au ales cre[a pentru c` era singura

solu]ie existent` (54%); 14% au ales cre[a pentru educa]ie sau/[i obi[nuire a copilului cu

colectivitatea; 8% dintre p`rin]i au considerat c`, cre[a este cea mai bun` solu]ie pentru \ngrijirea

copilului (Figura 37). 

Figura 37. De ce a]i ales cre[a?
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Utilizatorii cre[ei au fost \ntreba]i dac` sunt mul]umi]i de serviciile pe care le furnizeaz`

cre[a [i care aspecte le plac cel mai mult. Cei mai mul]i dintre p`rin]i au apreciat atitudinea

personalului fa]` de copii (figura 38). 

Figura 38. Ce v-a pl`cut \n aceast` cre[`?

La \ntrebarea „Ce nu v-a pl`cut \n cre[`?“ 77% dintre p`rin]i au r`spuns c` le place totul. Ca

aspecte negative sunt men]ionate spa]iul inadecvat, \n general, [i juc`riile insuficiente (figura 39).

Figura 39. Ce nu v-a pl`cut?

Percep]ia p`rin]ilor \n ceea ce prive[te \ngrijirea [i educarea copiilor, surprinde fa]` de datele

culese. Afirma]ia „\mi place totul“ la 77% dintre p`rin]i exprim` mai degrab` incapacitatea

acestora de a putea evalua un aspect concret privind \ngrijirile acordate \n cre[e [i mai pu]in

satisfac]ia fa]` de toate serviciile oferite de cre[e. Este de men]ionat [i faptul c`, mul]i p`rin]i au

fost surprin[i c` li se cere p`rerea despre ce le place [i ce nu le place \n cre[` sau c`, \n general, li

se cere p`rerea. Operatorii de interviu au men]ionat faptul c`, ta]ii chestiona]i erau mult mai pu]in
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dispu[i s` r`spund` la \ntreb`ri decât mamele, la \ntreb`rile: ce v-a pl`cut [i ce nu v-a pl`cut?

Caseta 3. Cum s-au comportat p`rin]ii când au fost ruga]i s` participe la interviuri

(relat`ri din observa]iile operatorilor de culegere a datelor)?
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Un procent foarte mic de p`rin]i vroia s` refuze participarea pe motivul c` sunt gr`bi]i.
Unii dintre ei reveneau de la decizia lor dup` ce le explicam \n detaliu c` participarea este
\n interesul lor. Al]i p`rin]i, de asemenea pu]ini la num`r, au \ntrebat dac` vor avea vreun
folos imediat, \n sensul c` ar putea primi ceva gratis. 

Majoritatea p`rin]ilor au participat cu bucurie [i erau interesa]i de finalitatea acestui
studiu, \n sensul c` se va \mbun`t`]i situa]ia cre[elor. Au fost [i p`rin]i care s-au interesat
dac` dup` acest studiu vor putea g`si mai multe c`r]i despre educa]ia [i psihologia
copilului. De obicei p`rin]ii foarte tineri [i la primul copil au fost foarte \ncânta]i [i gata s`
r`spund` la orice \ntreb`ri. 

Unii p`rin]i au \ntrebat dac` nu li se v-a \ntâmpla ceva r`u dac` vor spune c` sunt
nemul]umi]i de unele asistente sau chiar de asistenta [ef`. 
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CONCLUZII {I RECOMAND~RI

1. Organizarea [i func]ionarea cre[elor

Concluzii:

Cre[ele sunt din anul 2001 servicii ale prim`riilor. Ele func]ioneaz` \n cea mai mare parte

dup` reglement`rile Ministerului San`t`]ii, elaborate \n 1974.

Reglementarile pun accent pe asigurarea cerin]elor epidemiologice (justificate pentru acea

perioad` prin num`rul foarte mare de copii \n vârst` de 4-6 luni), care devin scopuri \n sine, prin

direc]ionarea [i gestionarea resurselor (umane [i materialelor) pe aceste cerin]e ignorând nevoile

de dezvoltare ale copiilor.

� Spa]iile interioare sunt sumbre, monotone/nepersonalizate, cu m`su]e [i sc`unele care

limiteaz` activit`]ile, copiii nu au un loc moale, iar pentru adul]i nu exist` destinat un

loc unde s` se a[eze.

� Spa]iul exterior este neglijat [i singura amenajare const` \n existen]a ierbii pe care

copii sunt pu[i s` stea pe p`turi.

� Bugetul actual se rezum` la asigurarea cur`]eniei [i igienei, alimente, salarii [i, doar

prin excep]ie, sunt alocate fonduri pentru procurarea juc`riilor [i a altor materiale

didactice necesare activit`]ilor specifice copiilor mici. Bugetul alocat trebuie s`

includ` achizi]ionarea de material didactic, consumabil [i juc`rii absolut necesare

activit`]ilor pentru educarea copiilor mici (coli mari de hârtie, creioane [i crete,

cartoane, p`pu[i, obiecte care fac posibile jocuri de imitare a activit`]ilor cotidiene din

familie [i comunitate, juc`rii de mi[care etc).

� Cre[a este utilizat` \n cea mai mare parte de c`tre familii care constitue „clasa de

mijloc a României“ nu extrema bogat`, nu extrema sarac`.

Lipsa de clarificare a statutului cre[ei, dup` 2001, prin acte normative, permite continuarea

func]ion`rii neadecvate a cre[elor pe caracteristicile popula]iei c`reia i se adreseaz`.

Recomand`ri:

� Reglementarea func]ionarii cre[ei ca serviciu de educa]ie timpurie centrat` pe nevoile

copilului.

� Orientarea managementului serviciului pe dezvoltarea copilului.

� Reconsiderarea [i diversificarea categoriilor profesionale, prin includerea obligatorie

a  educatoarelor pentru copiii cu vârste sub 3 ani, \n echipa acestui serviciu.

� Stabilirea ratei adult:copil, \n func]ie de vârsta copiilor, care conform cerin]elor

interna]ionale, sunt 1:4 pân` la 8/9 luni; 1:4 \ntre 10/12 luni [i 18 luni; 1:6 18/24 – 36

luni.

� Stabilirea adultului de referin]` pentru un grup de copii care s` \ndeplineasc` toate

nevoile copilului, de \ngrijire [i educa]ie, ]inând cont c` la vârstele mici orice

interac]iune a copilului cu adultul este [i un proces educa]ional.

� Rescrierea fi[elor de post al personalului din echip` pe categoriile profesionale \n care

s` se specifice competen]ele necesare, cerin]ele de formare, activit`]ile impuse \n
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acord cu \ngrijirea [i educarea copilului mic.

� Reorganizarea spa]iilor cre[ei pentru a satisface nevoile de explorare, experimentare

[i mi[care a copiilor \n total` siguran]`.

� Spa]iile interioare destinate activit`]ilor zilnice ale copiilor s` ofere confort copiilor

dar [i adul]ilor care \i \nso]esc. Loc de dialog [i repaos pentru adult [i copil (canapea,

fotolii) du[umele acoperite cu covor pentru a face posibile activit`]ile pe jos. 

� Regândirea c`ilor de acces pentru a nu limita activit`]ile \n aer liber.

� Dotarea cu echipamente [i facilit`]i pentru activit`]i \n aer liber (nisip, ap`, c`su]e,

b`ncu]e etc). 

2. Evaluarea calit`]ii \ngrijirilor acordate.

Concluzii:

|n contextul discut`rii cre[ei, termenul „\ngrijire“ include pe cel de educa]ie sau activit`]i

educa]ionale.

� Preg`tirea profesional` de baz` a personalului care are leg`tur` direct` cu copilul:

medic, asistent medical, infirmier`.

� Activit`]ile zilnice efectuate sunt dirijate de orele de mas`, de toalet`, activit`]i de

rutin` care se desf`[oar` cu tot grupul de copii.

� |ntre aceste rutine, timpul nu este planificat pe activit`]i ce respect` vârsta, nivelul de

dezvoltare [i particularit`]ile individuale.

� Timpul acesta se scurge pur [i simplu \n afara unei previziuni educa]ionale.

� Atunci când exist` diferite juc`rii, ele nu sunt utilizate pe semnifica]ii specifice sau

obiective educa]ionale. Juc`riile sunt puse la dispozi]ia copiilor care nu prea [tiu cum

s` le aleag` [i s` le utilizeze. C`r]ile sunt, de asemenea, \mpreun` cu celelalte juc`rii.

� Copiii nu au posibilitatea de a \nv`]a sensul [i semnifica]ia activit`]ii [i a lucrurilor.

� Adul]ii sunt cei care ofer` copiilor coeren]a existen]ei a ceea ce este \n jur. Juc`ria face

posibil` \n]elegerea acestui fapt [i este un „element didactic [i pedagogic“ pentru adult

[i un instrument mediator de \n]elegere a realului.

� |n acest context, programul \n cre[` este neinteresant pentru copil [i nemotivant pentru

adult care nu are satisfac]ia [i bucuria progreselor ob]inute de copii.

Recomand`ri:

� Acceptarea [i con[tientizarea de c`tre cei care sunt autoriza]i s` elaboreze strategii de

dezvoltare uman` a ideii c` educa]ia \ncepe odat` cu na[terea - Elaborarea de strategii

de dezvoltare uman` de c`tre Ministere, Departamente etc. - care s` ]in` seama de:

� Valorizarea importan]ei micii copil`rii \n \nv`]`mântul academic socio-uman.

� Instituirea unor forme de preg`tire pentru personalul angajat \n educa]ia timpurie, a[a

cum au fost [colile de educatori-puericultori (nursery - nursing).

� Elaborarea [i stabilirea unor planuri – curricula – de educare a vârstei de pân` \n 3 ani.  
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� Elaborarea [i difuzarea unor standarde de monitorizare a activit`]ilor cre[ei.

� Crearea unor centre de referin]` \n preg`tirea continu` a personalului din cre[e prin

\nfiin]area unui for metodologic regional pe problema dezvolt`rii [i educ`rii adecvate

a copilului mic.

3. Implicarea p`rin]ilor

Concluzii:

� Cre[a ofer` \ngrijiri preponderent medicale, de aceea p`rin]ii sunt [i ei concentra]i pe

acest tip de \ngrjire.

� P`rin]ii sunt utilizatori pasivi [i receptori ai serviciilor furnizate [i nu sunt solicita]i la

un alt comportament \n sensul de a transmite experien]a lor profesioni[tilor din cre[e,

ca primi educatori ai propriilor copii.

� P`rin]ii nu contribuie la schimb`ri [i nu propun schimb`ri.

� Rela]iile personal - p`rin]i se desf`[or` \ntr-o dinamic` redus`.

Recomand`ri:

� Consiliul de administra]ie al cre[ei s` includ` obligatoriu \n componen]a sa [i un

num`r de p`rin]i [i al]i membri din comunitate.

� S` existe \n cre[` o Camer` a P`rin]ilor folosit` atât pentru dialogul cu pesonalul cât

[i pentru crearea unei leg`turi mai strânse \ntre p`rin]i, iar cre[a s` devin` [i un

serviciu de referin]` educa]ional` pentru p`rin]i. 

� P`rin]ii se pot constitui astfel \ntr-un grup/asocia]ie care s` devin` suport comunitar.

� Cre[ele pot sprijini [i familiile \n dificultate prin serviciul social al prim`riilor

prevenind neglijarea copilului.

Recomand`rile sunt \nf`]i[ate sintetic \ntr-o abordare integrat` a copilului \n Figura nr. 1 -

Modelul ecologic de abordare a educa]iei timpurii \n servicii de \ngrijiri, prezentate \n Partea

a II-a.
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PREAMBUL

1. Noua viziune asupra serviciilor de educa]ie destinate copiilor mai mici de

3 ani

Progresele f`cute ca urmare a \mbog`]irii cuno[tin]elor asupra dezvolt`rii emo]ionale,

intelectuale, a competen]elor sociale, precum [i a impactului imediat [i pe termen lung al

evenimentelor din cursul primilor trei ani de via]`, au condus la o repunere \n actualitate a cre[ei

[i a altor servicii de educa]ie destinate copiilor sub 3 ani, ca suport pentru familii.

O condi]ie ca, \ntr-adev`r, cre[a s` devin`  un serviciu \n favoarea familiei [i a copilului  este

aceea de a ac]iona \n virtutea unor principii de educa]ie timpurie, ceea ce presupune o abordare

global`, \n care dezvoltarea competen]elor parentale [i suportul comunitar reprezint` condi]ii

obligatorii. Mai mult decât atât, argumentele acumulate recunosc valoarea educativ` a cre[ei, ca [i

a oric`ror centre de educa]ie timpurie, \ntr-o viziune dinamic` vizând o adaptare continu` a

obiectivelor la nevoile [i drepturile copilului.

Valorizarea unor astfel de servicii deriv` din triplul lor mandat: de educa]ie, de promovare

a s`n`t`]ii fizice [i mintale [i de dezvoltare social`.

|n România, din punct de vedere legal, un p`rinte angajat beneficiaz` de concediu pentru

cre[terea [i \ngrijirea copilului \n vârst` de pân` la doi ani. Totu[i, \n multe familii, din

constrângeri profesionale sau financiare, copilul nu poate s` se bucure de dreptul s`u de a sta cu

unul din p`rin]ii s`i pân` la \mplinirea acestei vârste. Oricum, mai devreme sau mai târziu, mul]i

p`rin]i ai copiilor sub 3 ani doresc s` foloseasc` un serviciu de \ngrijire de zi, fie pentru c` sunt

ocupa]i s`-[i câ[tige existen]a sau s`-[i termine studiile, fie pentru c` doresc s` ofere copilului lor

posibilitatea de a cunoa[te al]i copii, s` fie socializat [i s` beneficieze de programe de educa]ie.

Consider`m c` acest context de schimbare devine astfel oportun pentru propunerea unor noi

standarde de practic`, standarde de calitate centrate pe satisfacerea tuturor nevoilor copilului mic,

pe baza c`rora, fiecare sistem de \ngrijire de zi s`-[i elaboreze proiectul institu]ional.

|n prezent, \n lume, serviciile de \ngrijiri de zi pentru copii sunt foarte diversificate, \n

func]ie de nevoile comunit`]ii, motiv pentru care standardele de fa]` au fost gândite ca fiind

comune pentru orice tip de astfel de servicii, \n spiritul educa]iei timpurii.

Orice serviciu de \ngrijire pentru copilul sub 3 ani va trebui s` func]ioneze pe baza

cunoa[terii [i respect`rii drepturilor copilului, redefinindu-[i atribu]iile \n spiritul cerin]elor

educa]iei timpurii.

Cre[a [i orice alt serviciu alternativ public sau privat destinat copiilor pân` la trei ani

va func]iona pentru ace[ti copii dup` acelea[i standarde pentru educa]ia timpurie, prev`zute

a fi ]inte de atins \n vederea \mbun`t`]irii continue a calit`]ii acestor servicii care s` fie cât

mai adaptate nevoilor copiilor mici.

Experien]a din ]ara noastr`, rezultat` \n urma realiz`rii unui program de educa]ie timpurie \n

cre[`, arat` c` exist` atât disponibilitatea profesioni[tilor din cre[` pentru dezvoltarea unor bune

practici \n \ngrijirea timpurie a copilului, cât [i participarea p`rin]ilor [i sus]inerea comunitar` a

institu]iilor. Rezultatele bune ob]inute s-au datorat unei intensive form`ri a conduc`torilor de cre[e

[i a unor deciden]i, oferirii unor finan]`ri suplimentare pentru crearea unui mediu fizic apt

practicilor de educa]ie timpurie, precum [i inform`rii [i atragerii sprijinului administra]iei locale,

prin oferire de fonduri pentru copiii ai c`ror p`rin]i nu au avut posibilitatea dovedit` de a pl`ti

aloca]ia de hran` care a fost suportat` din bugetul local. Accesul egal la aceste servicii, inclusiv al
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copiilor din familii \n dificultate, s-a dovedit a fi benefic pentru valorizarea statutului parental,

reprezentând un sprijin pentru ie[irea unor familii din criz` [i, totodat`, o alternativ` de prevenire

a institu]ionaliz`rii.

|n prezent, cre[ele func]ioneaz` dup` reglement`ri care au fost elaborate \n urm` cu mai bine

de 30 de ani. Aceste reglement`ri nu mai sunt actuale nici sub aspect administrativ [i nici ca mediu

prielnic pentru promovarea educa]iei timpurii. Prin Legea bugetului de stat nr. 216/2001, cre[ele

au trecut din subordinea direc]iilor de s`n`tate public` \n aceea a prim`riilor \n raza c`rora se aflau

amplasate. Aceast` trecere a modificat finan]atorul, denumirea [i structura de personal a cre[ei,

provocând inadverten]e [i incompatibilit`]i care au dus la perturbarea activit`]ii deoarece

transferarea cre[elor din sistemul sanitar (unde erau definite ca unit`]i sanitare) \n subordinea

administra]iei publice locale nu a fost \nso]it` de redefinirea mandatului [i a modului lor de

organizare [i func]ionare. 

Se resimte astfel necesitatea elabor`rii [i implement`rii unor noi reglement`ri \n

func]ionarea cre[elor, nu numai din punct de vedere administrativ, ci [i tehnic, sub raportul punerii

\n acord cu concep]iile noi despre dezvoltarea copilului mic [i despre importan]a abord`rii

profesioniste [i integrative a educa]iei.

Standardele pot stimula \mbun`t`]irea serviciilor doar \n m`sura \n care genereaz`

nemul]umire fa]` de practica prezent` [i convingerea c` o schimbare este necesar`. Aceste

standarde ofer` o baz` de analiz` [i evaluare calitativ` a practicilor, a premiselor care le-au

fundamentat [i, mai ales, a performan]elor furnizorilor acestui tip de servicii. 

Grupul nostru de lucru care are o reprezentare multidisciplinar` [i multiinstitu]ional` a

inclus, \n calitate de resurse, atât profesioni[ti care  lucreaz` cu copiii sub trei ani, cu experien]` [i

reu[ite \n programele aplicate, cât [i poten]iali beneficiari ai acestor servicii.

|n toate ]`rile, serviciile de educa]ie timpurie folosesc standarde/ghiduri de
practic`/recomand`ri/coduri de calitate/referen]iale/standarde profesionale avizate de autorit`]i

centrale care au responsabilitatea asigur`rii calit`]ii acestor servicii. Indiferent de denumirea dat`,

ele reprezint` repere pentru managerii [i profesioni[tii care lucreaz` \n astfel de servicii, pentru

beneficiari, organisme tutelare, precum [i pentru comunitatea local`.

Structurarea lor vizeaz` precizarea obiectivelor/standardelor de calitate, a procedurilor [i

metodelor folosite, precum [i a criteriilor de evaluare.

Scopul unor astfel de repere, cu elaborarea, totodat`, a unor proceduri/indicatori de apreciere

a calit`]ii, permite atât autoevaluarea, cât [i evaluarea f`cut` de c`tre organismele mandatate.

Stabilirea gradului \n care ele satisfac nevoile celor c`rora li se adreseaz` conduce la \mbun`t`]iri

continue prin aplicarea unor m`suri preventive sau corective. 

Caracterul obligatoriu al unor astfel de prevederi din cele mai multe ]`ri europene se refer`

la obiectivele [i procedurile care fac obiectul unor reglement`ri departamentale (curriculum,

securitatea mediului, promovarea s`n`t`]ii), la avizarea func]ion`rii [i autorizarea periodic` a

tuturor serviciilor de \ngrijire de zi a copiilor. Aceasta se face ]inând seama de \ndeplinirea

cerin]elor prev`zute ca obligatorii, atât pentru serviciile publice, cât [i pentru cele private. Pentru

c` la noi popula]ia general`/p`rin]ii au avut extrem de pu]ine contacte cu noile teorii privitoare la

dezvoltarea copilului, ne putem a[tepta ca presiunile de schimbare s` nu vin` din partea lor; \n

aceste condi]ii, interesul [i efortul profesioni[tilor [i al deciden]ilor pentru a elabora [i promova

noi standarde trebuie \ncadrat \n contextul social dat.

R`mâne de parcurs drumul definirii/redefinirii mandatului [i a tutelei profesionale a cre[elor

[i a altor servicii destinate copiilor pân` la trei ani, iar, \n acest demers, cadrul propus \n materialul

de fa]` sper`m s` fie un sprijin sau cel pu]in un punct de plecare.
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|ns`, pentru ca recomand`rile de bun` practic` propuse, bazate pe argumente [tiin]ifice noi

[i pe experien]a pozitiv` a altor ]`ri, inclusiv a celor din perimetrul nostru geografic, s` poat`

deveni opera]ionale, este necesar` includerea dezvolt`rii cre[elor - ca servicii alternative de sprijin

al familiei - \ntr-o strategie na]ional` [i \n planurile de ac]iune locale de promovare a copilului [i

a copil`riei.

2. Documente interna]ionale [i na]ionale care structureaz` principiile

educa]iei timpurii

Principiile pe care se bazeaz` recomand`rile de fa]` sunt fundamentate pe datele literaturii

noi de specialitate din alte ]`ri, precum [i pe urm`toarele documente interna]ionale [i na]ionale

privitoare la copil [i la drepturile sale:

� Conven]ia cu privire la drepturile copilului, adoptat` de Adunarea General` a Organiza]iei

Na]iunilor Unite la 20 noiembrie 1989, la New York, ratificat` de România prin Legea nr.

18/1990 republicat`;

� Declara]ia Conferin]ei Mondiale de la Jomtien, 1990, referitoare la Educa]ia pentru to]i;

� Declara]ia de la Salamanca, 1994, cu privire la realizarea [colii de tip incluziv, la

accesibilitatea, participarea [i calitatea unei educa]ii pentru to]i;

� Recomandarile adoptate de Consiliul Comunit`]ii Europene \n 1992;

� Hot`rârea Guvernului nr. 539/ 2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale \n domeniul

protec]iei copilului \n dificultate (2001 - 2004) [i a Planului opera]ional pentru

implementarea Strategiei guvernamentale \n domeniul protec]iei copilului \n dificultate

(2001 - 2004);

� Acte cu caracter normativ privitoare la \nfiin]area [i func]ionarea serviciilor destinate

copilului (vezi Anexa nr. 1).

3. Premise ale abord`rii copilului \n serviciile de educa]ie timpurie

|ntr-o accep]iune general`, educa]ia este procesul prin care se realizeaz` formarea [i
dezvoltarea personalit`]ii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ [i pentru societate. Ca

urmare, aceasta este o activitate specific uman`, realizat` \n contextul existen]ei sociale a omului

[i, \n acela[i timp, este un fenomen social, o condi]ie a perpetu`rii [i a progresului societ`]ii.

A[adar, educa]ia se raporteaz`, \n acela[i timp, la societate [i la individ. Educa]ia timpurie, ca

prim` treapt` de preg`tire pentru educa]ia formal`, se ocup` de formarea copilului de la

na[tere pân` la intrarea \n sistemul de \nv`]`mânt obligatoriu (6 ani) [i ]ine cont de

caracteristicile psihologice ale dezvolt`rii fiec`rui copil. 

Educa]ia timpurie porne[te de la ideea c` vârstele mici constituie baza dezvolt`rii

personalit`]ii [i c`, pentru reu[ita educa]ional` a copilului, este necesar s` fie antrena]i implicit to]i

agen]ii care au influen]e asupra copilului, respectiv familiei, institu]iile educa]ionale [i

comunitatea.

Educa]ia timpurie presupune deci implicarea structural` a familiei [i a comunit`]ilor \n

responsabilit`]ile privind educa]ia copilului.

Educa]ia timpurie are ca referin]e urm`toarele principii [i valori:

� Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice [i particulare. Nevoile copilului sunt cerin]e

importante pentru educa]ie, sunt diferite de la un copil la altul [i de la o perioad` la alta, deci
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abordarea lui nu poate fi general`, ci specific` fiec`rui copil \n parte.

� Educa]ia este continu`, ea \ncepe \n primele momente ale vie]ii [i dureaz` cât aceasta;

� Fiecare act de \ngrijire este un demers educativ, iar interac]iunea activ` cu adultul este

definitorie;

� Dezvoltarea copilului este dependent` de ocaziile pe care i le ofer` rutina zilnic`,

interac]iunea cu ceilal]i, organizarea mediului [i a activit`]ilor de \nv`]are;

� |nv`]area copilului mic se realizeaz` prin explor`ri [i experien]e \n situa]ii de joc;

� Dreptul la [anse egale presupune accesul la servicii de calitate, iar universalitatea accesului

la serviciile de educa]ie timpurie trebuie garantat` de politicile na]ionale.

Serviciile de calitate pentru copilul mic trebuie s` garanteze respectarea [i promovarea unor

valori [i drepturi fundamentale precum cele de:

� A cre[te \n propria sa familie

� A duce o via]` s`n`toas`, \n bucurie [i stare de bine

� A dezvolta: 

- stima de sine,

- spontaneitatea exprim`rii,

- respectul fa]` de copil ca individ [i fa]` de familia sa,

- demnitatea [i autonomia,

- \ncrederea \n sine [i dorin]a de cunoa[tere, 

- sociabilitatea, prietenia [i cooperarea cu ceilal]i,

- diversitatea cultural`,

- partenariate educa]ionale cu p`rin]ii [i comunitatea,

- cunoa[terea [i respectarea drepturilor lui de c`tre familie [i societate.

� A beneficia de:

- un mediu pedagogic [i de \ngrijire stabil, stimulativ [i adaptat,

- \ngrijirea de c`tre profesioni[ti califica]i, competen]i [i deschi[i la schimbare.

Etapele dezvolt`rii copilului sunt urm`toarele:
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Perioada de nou-n`scut perioada de sugar copil mic (antepre[colar) pre[colar

de la na[tere la 27 de zile de la na[tere la un an \ntre 1 an [i 3 ani de la 3 la 6 ani



CAPITOLUL 1 
ORGANIZAREA CRE{EI {I A SERVICIULUI DE
EDUCA}IE PENTRU COPIII SUB 3 ANI

1.1. Mandatul 
Cre[a este o institu]ie public` sau privat` care are ca misiune educarea/îngrijirea într-o

abordare integrat` a copiilor în vârst` de pân` la trei ani, pe perioada din zi cât p`rin]ii sunt

ocupa]i sau când familia dore[te o alternativ` corespunz`toare pentru educa]ia copilului.

Centrul de îngrijiri de zi este un serviciu care face parte din sistemul de servicii de

protec]ie a copilului [i care asigur` educarea [i îngrijirea pe o perioad` din zi a copiilor cu

risc sau în dificultate în condi]ii cât mai apropiate de mediul familial, în vederea prevenirii

institu]ionaliz`rii lor.

1.2. Tutela administrativ` [i profesional` 

1.2.1. Tutela administrativ`

Consiliul local asigur`, potrivit competen]elor sale, condi]iile materiale [i financiare

necesare pentru buna func]ionare a institu]iilor [i a serviciilor publice de educa]ie [i

s`n`tate, de sub autoritatea sa, având tutel` administrativ`. 

� |n scopul bunei desf`[urari a activit`]ii administrative \n cre[e, se poate constitui, prin

hot`râre a consiliului local, cel pu]in un centru bugetar - cre[e, cu personalitate juridic`,

prin care se finan]eaz` cre[ele de la nivel local. 

� Consiliul local prime[te raport`rile lunare legate de activitatea [i frecventarea cre[elor,

stabile[te bugetul acestora \n colaborare cu conducerea cre[ei, \n func]ie de num`rul de copii

\nscri[i [i eventual \l suplimenteaz` la rectificarea bugetar`, \n func]ie de num`rul cererilor

de \nscriere, pentru a putea fi onorate [i alte solicit`ri;

� Autorit`]ile administra]iei publice locale de pe teritoriul jude]ului [i din Bucure[ti asigur`

\nfiin]area, organizarea [i func]ionarea serviciilor publice specializate de sprijin [i asisten]`

pentru prevenirea situa]iilor care pun \n pericol securitatea [i dezvoltarea copiilor, inclusiv a

celor \n vârst` de pân` la trei ani, printre aceste servicii aflându-se [i centrele de \ngrijiri de

zi. |n cadrul serviciului public specializat pentru protec]ia copilului, se organizeaz` [i

func]ioneaz` centre de \ngrijire de zi, conform reglement`rilor \n vigoare; 

� Centrele de \ngrijire de zi pot fi \nfiin]ate [i gestionate [i de c`tre Organismele Private

Autorizate s` desf`[oare activit`]i \n domeniul protec]iei copilului, conform reglement`rilor

legale \n vigoare privind criteriile [i procedurile de autorizare a organismelor private care

desf`[oar` activit`]i \n domeniul protec]iei copilului.

� Ministerul S`n`t`]ii, prin unit`]ile sale descentralizate, respectiv direc]iile de s`n`tate

public` teritoriale, va urm`ri respectarea legisla]iei \n vigoare referitoare la igiena

colectivit`]ilor/comunit`]ilor de copii. 

Descriptorii men]iona]i pentru cre[e sunt valabili pentru orice serviciu de educa]ie destinat

copilului sub 3 ani.
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1.2.2. Tutela profesional`

La nivelul consiliului local, asisten]a metodologic` [i monitorizarea educa]ional` nu sunt

explicit formalizate [i nu exist` \nc` instan]e abilitate pentru a evalua cre[a/centrul de zi din punct

de vedere al calit`]ii serviciilor specifice (educa]ie, \ngrijire) pe care le ofer`.

Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, în calitate de autoritate central` în domeniul

educa]iei, ar fi de dorit s` î[i extind` aria de competen]` metodologic` [i asupra serviciilor

destinate copiilor pân` la trei ani. La nivelul inspectoratelor [colare jude]ene, pot fi

desemnate persoane abilitate s` îndrume [i s` evalueze periodic cre[a din punct de vedere al

activit`]ilor de înv`]are, conform recomand`rilor asupra educa]iei timpurii.

1.3. Autorizarea 

|n prezent, pentru a putea func]iona, cre[a necesit`, conform reglement`rilor \n vigoare,
urm`toarele autoriza]ii:

a) autoriza]ia sanitar` de func]ionare;

b) autoriza]ia sanitar-veterinar`; 

c) autoriza]ia de mediu;

d) autoriza]ia de prevenire [i stingere a incendiilor; 

e) autoriza]ia de func]ionare din punct de vedere al protec]iei muncii;

f) aprobare de la prim`rie;

g) aprobare de la Inspectoratul [colar jude]ean/al Municipiului Bucure[ti;

h) autoriza]ie de la Biroul Unic al Camerei de Comer] [i Industrie, pentru serviciile private;

1.4. Admiterea copiilor

Orice copil are dreptul de a fi înscris într-un serviciu pentru educa]ie timpurie, atunci

când p`rin]ii s`i aleg aceast` alternativ`. 

� Admiterea copiilor \n cre[` se va face la solicitarea p`rin]ilor, \n limita locurilor disponibile.

Dac` solicit`rile dep`[esc oferta, se vor \ntocmi liste de a[teptare \n ordinea depunerii

cererilor.

� Admiterea copiilor pentru centrele de \ngrijiri de zi se va face dup` criteriile stabilite de

autorit`]ile cu atribu]ii \n  protec]ia drepturilor copilului.

� P`rin]ilor li se vor pune la dispozi]ie orice fel de informa]ii despre programul unit`]ii, despre

activit`]ile pe care le desf`[oar`, calificarea personalului etc. 

� P`rin]ii pot s` viziteze cre[a ori de câte ori doresc, f`r` a anun]a \n prealabil, dar f`r` a

perturba activitatea copiilor.

� P`rin]ii pot fi pu[i \n leg`tur` cu al]i p`rin]i ai c`ror copii au frecventat sau frecventeaz`

cre[a, pentru a cere referin]e. 

� Nu se accept` selectarea copiilor dup` criterii discriminative: etnice, sociale, religioase.

� Cre[a este accesibil` \n egal` m`sur` [i copiilor cu dizabilit`]i, care nu au contraindica]ie

medical` de a frecventa un serviciu public obi[nuit.

� P`rin]ilor li se vor pune la dispozi]ie numele [i numerele de telefon ale persoanelor

responsabile din unitate, precum [i regulile dup` care aceasta func]ioneaz`.

� Cererea de \nscriere va fi \nso]it` de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al

copilului, cu 24-48 de ore \naine de a \ncepe frecventarea cre[ei sau dup` o perioada de
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absen]` mai mare de trei zile. Acest aviz atest` faptul c` includerea copilului \n colectivitate

nu prezint` risc pentru ceilal]i copii. Alte documente necesare la \nscriere sunt: fi[a de

imuniz`ri [i un pachet minimal de analize medicale (testare la tuberculin` [i examen

coproparazitologic pentru copil, examen microradiofotografic pulmonar [i RBW pentru

p`rin]i).

� Pentru copiii proveni]i din familii dezavantajate din localit`]i \n care nu exist` centre de zi,

administra]ia local` [i/sau direc]ia pentru protec]ia copilului vor c`uta solu]ii pentru

subven]ionarea locului \n cre[`. 

� Se recomand` a fi admi[i copii care au \mplinit vârsta de 6 luni, dar, ca excep]ie, copiii vor

fi admi[i \ncepând de la 3 luni. 

� Pentru sugari, vor fi create condi]ii de asigurare a alimenta]iei la sân.

� Pentru succesul integr`rii copilului \ntr-un serviciu de educa]ie timpurie, este esen]ial ca

acesta s` fie preg`tit \nainte de a fi l`sat pentru prima dat` la cre[`. Astfel, p`rin]ii \l vor

aduce mai \ntâi \n vizit`, \i vor ar`ta cre[a, personalul [i copiii. 

� |n primele s`pt`mâni, p`rin]ii vor r`mâne un timp cu copilul, pentru a-i diminua reac]ia la

separare. Perioada \n care p`rin]ii vor lipsi de lâng` copil va cre[te treptat, pân` când acesta

se va obi[nui cu programul.

� Copilul nou admis va fi observat cu deosebit` aten]ie \n primele zile [i va fi sprijint \n

integrarea \n activita]ile din cre[`; personalul va avea o atitudine \ncurajatoare, favorizând

adaptarea.

� Se recomand` ca educatorul* s` petreac` un timp cu familia [i copilul, eventual s` fac` o

vizit` la domiciliu \nainte de a-i fi \ncredin]at pentru prima dat` copilul. Astfel, p`rin]ii vor

fi mai lini[ti]i când vor l`sa copilul la cre[`, iar acesta va avea sentimentul c` se afl` printre

prieteni.

� |n primele s`pt`mâni, p`rin]ii vor fi avertiza]i asupra existen]ei, cu mare probabilitate, a unor

reac]ii negative din partea copilului [i vor fi \ncuraja]i s` dep`[easc` cu blânde]e [i r`bdare

aceast` opozi]ie fireasc` a copilului de a se desprinde de ei pentru un timp.

1.5. Programul de func]ionare 

Programul de func]ionare va fi flexibil, urm`rind acoperirea nevoilor p`rin]ilor [i

respectarea drepturilor copilului.

� |n cre[e se asigur` un program de 12-16 ore zilnic, f`r` a impune p`rin]ilor respectarea cu

stricte]e a orei de venire sau de plecare. 

� Se va recomanda p`rin]ilor ca, \n limita posibilit`]ilor, s` nu lase copilul la cre[` mai mult

de 10 ore pe zi. P`rin]ii nu vor fi \ncuraja]i s` lase copilul la cre[a s`pt`mânal`.

� Dac` exist` cereri [i condi]ii corespunz`toare, se va asigura o alternativ` de a g`zdui copii

[i pe timpul nop]ii, \n zilele de odihn` sau de s`rb`tori legale.

� La plecare, copilul va fi \ncredin]at numai persoanelor men]ionate \n cererea de \nscriere.

*educator = persoana care vine \n contact nemijlocit cu copilul, desf`[urând activit`]i integrate de \ngrijire - educare.
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1.6. Criterii de normare [i de alc`tuire a grupelor

M`rimea cre[ei, a grupei [i raportul optim copil-adult* 

În organizarea grupelor, trebuie avut` în vedere ob]inerea unei ambian]e optime

pentru dezvoltarea [i educarea copilului, ca [i certitudinea c` fiecare copil este observat [i

îndrumat conform nevoilor sale fire[ti.

� Num`rul de copii care frecventeaz` o cre[` nu va fi mai mare de 50. 

� |n cre[` se recomand` \mp`r]irea copiilor, fie \n dou` tipuri de grupe: grupa târâtorilor,

cuprinzând copii de la 6 la 18 luni [i grupa  merg`torilor  (18-36 de luni), fie \n trei tipuri

de grupe: sugari, copii de 1 - 2 ani [i copii \ntre 2 [i 3 ani. 

� |n func]ie de vârsta copiilor, se va stabili raportul adult/copil [i m`rimea maxim` a grupei

conform recomand`rilor din tabel.

TABELUL nr. 1

Recomand`ri privind raportul adult*/copil [i m`rimea maxim` a grupei

Criterii de alc`tuire a grupelor

� Sunt permise grupe mixte; \n general, fra]ii sau prietenii de vârste diferite nu se vor

desp`r]i

� Raportul adult/copil va cre[te când \n grup` exist` copii cu nevoi speciale eligibili pentru

cre[a obi[nuit`.

1.7. Resurse umane

Personalul angajat \n cre[`/centrul de \ngrijiri de zi reprezint` resursa cea mai important`

pentru dezvoltarea copilului mic.

Întregul personal va cunoa[te [i practica noul model de educa]ie timpurie [i va asigura

securitatea copiilor [i promovarea unui stil de via]` s`n`tos în spiritul respect`rii Conven]iei

cu privire la drepturile copilului. 

� La \ncadrarea cu personal se va urm`ri asigurarea unui raport optim adult/copii, conform

recomand`rilor din tabelul nr.1;

� toate activit`]ile din cre[` vor avea ca principiu fundamental munca \n echip`;

� se va urm`ri formarea ini]ial` [i continu` a personalului pentru abordarea global` a copilului

\n spiritul principiilor educa]iei timpurii; preg`tirea continu` va viza, \n afara dezvolt`rii

competen]elor de educa]ie, \ngrijire, socializare, [i crearea unor comportamente favorabile

educ`rii [i sus]inerii familiilor pentru integrare comunitar`;

� se va respecta autonomia educatorilor \n adaptarea curriculum-ului la necesit`]ile de grup [i

individuale ale copiilor;

Vârsta copiilor Raport adult*/copii M`rimea maxim`

pe tur` a grupei

Sugari 1/4 10

Copii de 1 - 2 ani (târâtori) 1/5 15

Copii de 2 - 3 ani 1/6 15

*adultul =  orice persoan` cu vârsta mai mare de 18 ani care se rela]ioneaz` direct cu copiii



� personalul va fi instruit [i va respecta cu stricte]e regulile de deontologie profesional`;

� personalul se va rela]iona cu u[urin]` [i constructiv cu ceilal]i membri ai echipei, cu copiii,

p`rin]ii [i comunitatea;

� se va urm`ri asigurarea stabilit`]ii personalului [i se vor asigura posibilita]i de dezvoltare a

carierei.

1.7.1. Categorii de personal. Selec]ie [i cerin]e de formare

To]i membrii echipei vor avea bine definite rolurile lor [i \[i vor desf`[ura activitatea \n

conformitate cu proiectul institu]ional stabilit [i, deci, cu misiunea, scopul [i politica serviciului,

cu referire special` la dezvoltarea copilului [i educa]ia lui timpurie.

Enumerarea atribu]iilor [i responsabilit`]ilor nu are un caracter limitativ.

Coordonatorul cre[ei reprezint` autoritatea permanent` care r`spunde de organizarea

activita]ii, a personalului, de calitatea \ngrijirilor acordate copiilor, \ntr-o abordare integrat` a

educa]iei timpurii; de asemenea, el reprezint` organiza]ia \n rela]iile cu alte instan]e.

Cerin]e: Se recomand` studii superioare de profil socio-uman, dar se accept` cel pu]in

studii medii de profil psiho-pedagogic, de asisten]` social` sau sanitar [i o formare continu`

centrat` pe dezvoltarea copilului mic, complementar` profilului (respectiv pedagogic` sau de

puericultur`), cu cel pu]in 2 ani de munc` cu copii. De asemenea, coordonatorul de cre[` va avea

sau va urma un curs de preg`tire managerial`. 

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� coordoneaz`, planific` [i controleaz` \ntreaga activitate a cre[ei, asigurând concordan]a

dintre scopul [i obiectivele institu]iei [i orientarea activit`]ii;

� este liantul [i animatorul echipei [i cultiv` munca \n echip` ca modalitate de baz` pentru

\ndeplinirea obiectivelor [i a filozofiei organiza]iei;

� elaboreaz` [i aplic` o strategie de abordare a activit`]ilor, centrat` pe nevoile copilului [i ale

familiei;

� \ntocme[te bugetul previzional [i raportul asupra execu]iei bugetare, precum [i planul de

aprovizionare;

� se implic` responsabil \n recrutarea, animarea, formarea continu` [i valorizarea

personalului; are rol de model [i de suport pentru angaja]i [i stimuleaz` participarea acestora

la \ndeplinirea sarcinilor echipei;

� asigur` echilibrul \ntre resursele bugetare [i nevoile copiilor;

� ini]iaz` [i conduce activit`]i de evaluare individual` [i de echip` [i adapteaz` \n dinamic`

obiectivele [i metodele utilizate;

� particip` direct la educarea copiilor \n situa]ii dificile sau \nso]ind personalul nou \ncadrat;

� reprezint` cre[a \n fa]a autorita]ii ierarhice [i a altor instan]e implicate;

� verific` [i/sau \ntocme[te documentele care asigur` vizibilitatea [i fezabilitatea ac]iunilor

desf`[urate;

� se asigur` c` fiecare angajat posed` cuno[tin]ele necesare [i [i-a \nsu[it practicile

recomandate pentru a putea face fa]` situa]iilor de urgen]`;

� elaboreaz` [i discut` cu personalul fi[ele de post, actualizându-le \n func]ie de necesit`]i;

� angajeaz` institu]ia \n licita]ii pentru proiecte care s` conduc` la diversificarea [i cre[terea

calit`]ii serviciilor acordate;

� respect` legisla]ia muncii cu privire la angajare, durata activit`]ii, stabilirea sarcinilor,

concedii;

� asigur` instruirea personalului pentru protec]ia muncii, evitarea accidentelor [i a
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\mboln`virilor;

� asigur` respectarea drepturilor copiilor [i a regulilor deontologice \n rela]iile angaja]ilor cu

copiii, p`rin]ii, cu ceilal]i membri ai echipei [i comunitatea;

� organizeaz` [i particip` la ac]iuni ce au drept scop cunoa[terea activit`]ii cre[ei de c`tre

p`rin]i, eventuali finan]atori, reprezentan]i ai comunit`]ii, ai autorit`]ilor locale, ai altor

institu]ii publice;

� promoveaz` [i sus]ine rela]ii de parteneriat cu p`rin]ii [i comunitatea.

Personal educativ / educator 

Cerin]e: se recomand` profesia de educator, dar se accept` asisten]i sociali cu experien]`

\n munca cu copiii, sau asisten]i medicali având formare psiho-pedagogic` complementar`, cu

accent pe dezvoltarea copilului mic. 

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� particip`, \n cadrul echipei, la definitivarea planului activit`]ilor de \nv`]are [i de rutin`

zilnic`;

� desf`[oar` activit`]ile planificate \n conformitate cu principiile educa]iei timpurii, adaptat`

nevoilor [i personalit`]ii copilului [i specificului cultural al familiei;

� urm`re[te \n permanen]` abordarea global` a copilului [i respect` regulile de bun` practic`

ce garanteaz` calitatea serviciilor de educa]ie timpurie integrat`;

� supravegheaz` \n permanen]` copiii pentru a \nl`tura orice risc de periculozitate;

� urm`re[te dezvoltarea la copii, atât a capacit`]ii imitative, cât [i a abilit`]ii de alegere,

decizie [i independen]`, cooperând [i nu impunând sensul [i con]inutul activit`]ii;

� particip` direct la alegerea juc`riilor, a materialelor [i echipamentelor, cât [i la organizarea

spa]iului, atât \n interior, cât [i \n exterior;

� cunoa[te manifest`rile bolilor intercurente, poate acorda primele \ngrijiri [i semnaleaz`

eventualele probleme de dezvoltare [i s`n`tate;

� comunic` sistematic cu familia [i particip` la deprinderea abilit`]ilor de \ngrijire/educare a

p`rin]ilor;

� particip` activ la reuniunile profesionale de echip`, la adaptarea programului la specificul

grupei [i al fiec`rui copil;

� completeaz` toate documentele din domeniul s`u de activitate;

� particip` la evaluarea nevoilor de formare a personalului [i la procesul de formare continu`;

� respect` regulile deontologice ale profesiei sale.

Asistent medical

Cerin]e: [coal` postliceal` sanitar` sau echivalentul.

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� asigur` calitatea \ngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competen]elor sale;

� urm`re[te respectarea standardelor de igien` [i a circuitelor;

� \ntocme[te meniul s`pt`mânal;

� controleaz` zilnic blocul alimentar, supravegheaz`, sub raportul igienei, prepararea  hranei

\n conformitate cu meniul s`pt`mânal stabilit [i avizeaz` orice modific`ri ale acestuia dictate

de situa]ii conjuncturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii

meniului, a prepar`rii, distribuirii [i p`str`rii alimentelor;

� efectueaz` triajul epidemiologic zilnic [i supravegheaz` starea de s`n`tate [i de igien`

individual` a copiilor, ca [i efectuarea examenelor de bilan], a vaccin`rilor;
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� p`streaz` leg`turi permanente cu p`rin]ii [i particip` la ac]iunile de informare/educare a

acestora;

� stabile[te circuitul informa]ional cu alte instan]e de s`n`tate;

� \ntocme[te eviden]a zilnic` a copiilor absen]i din motive medicale, urm`rind ca revenirea

acestora \n colectivitate s` fie condi]ionat` de avizul epidemiologic favorabil, eliberat de

medicul de familie; 

� ]ine eviden]a examenelor medicale periodice efectuate de personalul angajat, conform

reglement`rilor Ministerului S`n`t`]ii;

� execut` activit`]ile de statistic` sanitar` (completarea SAN, calcularea indicilor de

morbiditate [i de dezvoltare fizic`);

� acord` primul ajutor \n caz de urgen]` (\n mod obligatoriu, cunoa[te [i st`pâne[te

manevrele [i tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie [i de acordare a primului

ajutor \n cazul aspira]iei de corp str`in) [i supravegheaz` transportul copiilor la unit`]ile

sanitare;

� instruie[te personalul cu privire la acordarea primului ajutor;

� supravegheaz` efectuarea tratamentelor intercurente prescrise de medic [i le consemneaz` \n

fi[a copilului.

Este obligatoriu ca \n cre[` s` existe un asistent medical pe toat` durata programului!

Asistentul social*

Cerin]e: se recomand` studii superioare, dar se accept` cel pu]in colegiu.

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� evalueaz` nevoile copilului [i ale familiei;

� contribuie la elaborarea planului de interven]ie pentru respectarea nevoilor reie[ite din

evaluare;

� ajut` p`rin]ii \n utilizarea altor resurse comunitare;

� ajut` p`rin]ii \n dep`[irea unor crize familiale;

� exercit` func]ia de manager de caz \n situa]ii de risc ale copilului [i familiei.

� ]ine leg`tura permanent` cu Direc]iile pentru Protec]ia Drepturilor Copilului.

Administratorul

Cerin]e: obligatoriu studii medii [i bacalaureat. Se recomand` recrutarea de persoane cu

studii de profil economic, dar se accept` personal cu orice tip de studii medii, cu experien]` de cel

pu]in doi ani \n gospod`rirea unei unit`]i pentru copii. Administratorul va avea sau va urma un curs

de preg`tire \n domeniul administrativ. 

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� asigur` aprovizionarea, \n func]ie de planific`rile [i de solicit`rile coordonatorului, cu

produse alimentare, de igienizare, combustibil, dup` caz, obiecte de gospod`rire;

� se ocup` de problemele gospod`re[ti ale cre[ei, conduce lucr`rile de  \ntre]inere [i reparare;

� ]ine eviden]a inventarului dup` normele \n vigoare, \ntocme[te - \n echip` - inventarul pe

departamente/sectoare [i \l gestioneaz` conform cerin]elor de educa]ie integrat` [i de

s`n`tate/igien`;

� propune pentru casare echipamentele uzate, riscante pentru copii;

� organizeaz` [i controleaz` munca personalului de serviciu/auxiliar.

*cu statut permanent \n centrele de zi, posibil cu statut de colaborator pentru cre[ele cu num`r crescut de copii provenind din

familii \n dificultate.



� Personal auxiliar: buc`tar, ajutor de buc`tar [i femei de serviciu. 

Buc`tarul:

Cerin]e: calificare specific` [i cursuri de preg`tire pe teme de alimenta]ie [i igien` a

copilului pân` la trei ani; abilit`]i de rela]ionare cu copiii, p`rin]ii [i personalul cre[ei.

Atribu]ii [i responsabilit`]i: 

� preg`te[te hrana conform meniului stabilit [i a regulilor de gastrotehnie;

� respect` circuitele alimentelor [i legisla]ia \n vigoare privitoare la prevenirea \mboln`virilor.

Ajutorul de buc`tar:

Cerin]e: minimum \nv`]`mântul obligatoriu, preg`tire legat` de condi]ii [i tehnici de igien`

\n cre[` [i abilit`]i de rela]ionare cu copiii, p`rin]ii [i personalul cre[ei.

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� ajut` la prepararea hranei conform meniului stabilit [i a regulilor de gastrotehnie;

� cur`]` vesela;

� respect` circuitele alimentare;

� \nlocuie[te buc`tarul \n caz de necesitate, respectând toate \ndatoririle acestuia.

Femeia de serviciu:

Cerin]e: minimum \nv`]`mântul obligatoriu, preg`tire legat` de condi]ii [i tehnici de igien`

\n cre[` [i abilit`]i de rela]ionare cu copiii, p`rin]ii [i personalul cre[ei.

Atribu]ii [i responsabilit`]i:

� efectueaz` cur`]enia zilnic` [i igienizarea \n spa]iile din interioul [i exteriorul cre[ei;

� respect` circuitele;

� r`spunde de respectarea normelor de igien`.

� Personal asociat: \n afara personalului angajat permanent, se recomand` implicarea unui

medic, a unui psiholog [i a unui metodist (cadru didactic de la inspectoratul [colar), \n regim

de colaborare;

Medicul va fi prezent \n cre[` timp de 5-7 ore/s`pt`mân` [i se va ocupa exclusiv de

activitatea profilactic` (primar` [i secundar`) [i de urgen]e, restul responsabilit`]ilor revenind

medicilor de familie:

� verific` prezentarea analizelor obligatorii la primirea \n cre[`, a modului \n care se face

triajul epidemiologic [i confrunt` constat`rile sale cu cele \nscrise \n fi[a medical` a

copilului; verific` [i carnetul de vaccin`ri al copilului; 

� verific` efectuarea examenelor de bilan]; 

� consemneaz` \n fi[a copilului:

- eventualele constat`ri care trebuie transmise medicului de familie sau cele care vor fi

folosite pentru individualizarea atitudinii fa]` de copil;

- stadiul de dezvoltare fizic` [i neuro-psihic` a copilului la venirea \n cre[` [i \n dinamic`;

� stabile[te alimenta]ia \n func]ie de particularit`]ile copilului;

� verific` \ntocmirea meniurilor \n scopul respect`rii principiilor unei alimenta]ii adecvate; 

� stabile[te, \n colaborare cu medicul de familie, eventualele tratamente/proceduri ce trebuie

aplicate copilului;

� transmite medicului de familie eventualele \mboln`viri, particularit`]i de dezvoltare,
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atitudini luate \n cre[`;

� verific` respectarea condi]iilor de igien` [i a circuitelor; 

� verific` starea de s`n`tate a personalului [i efectuarea examenelor medicale periodice, \n

conformitate cu reglement`rile Ministerului S`n`t`]ii;

� previne/constat` abaterile de la normele de igien` [i antiepidemice, consiliaz` personalul pe

aceast` tem`, ia m`surile necesare;

� urm`re[te depistarea activ` a problemelor de s`n`tate ale copiilor [i \ndrum` p`rin]ii,

men]ine leg`tura operativ` cu medicul de familie al copilului cu probleme;

� particip` la elaborarea programului copiilor, la formarea personalului [i la informarea

p`rin]ilor \n domeniul s`u de competen]`;

� colaboreaz` cu \ntreaga echip` a cre[ei pentru cre[terea calit`]ii serviciilor \n raport cu

nevoile specifice ale copilului [i ale familiei acestuia.

Metodistul de la inspectoratul [colar teritorial va avea preg`tire \n domeniul educa]iei

timpurii, va fi prezent \n unitate timp de cel pu]in 2 ore/s`pt`mân` [i va monitoriza [i adapta

procesul educa]ional la necesit`]ile de educare ale copiilor; de asemenea, va contribui la cre[terea

competen]elor parentale.  

Psihologul va fi prezent \n unitate timp de cel pu]in 3 ore pe s`pt`mân` [i va avea rol de

consiliere [i suport pentru personalul cre[ei [i pentru familiile copiilor.

|n cazul \n care nu s-a \ncheiat un contract de colaborare cu un psiholog, se va apela la

serviciile specializate din comunitate!

Fiecare persoan` implicat` în echip` va avea o fi[` a postului pentru care a fost

angajat`, în care s` fie precizate atribu]iile, responsabilit`]ile [i limitele de competen]`. 

� Fiecare angajat \[i va desf`[ura activitatea \n cadrul atribu]iilor [i limitelor de competen]`

prev`zute \n fi[a postului s`u, dovedind permanent disponibilitatea de a r`spunde nevoilor

copilului;

� fi[a postului va respecta liniile generale ale modelului din anexa nr. 2, dar se va adapta

pentru fiecare proiect institu]ional;

� pe baza fi[ei postului, se va efectua o evaluare intern` anual` a fiec`rui membru al echipei

[i a modului \n care \[i \ndepline[te atribu]iile [i \[i exercit` responsabilit`]ile;

� odat` cu evaluarea, se va cerceta [i gradul de satisfac]ie al personalului fa]` de munca pe care

o depune \n organiza]ie, de locul [i rolul s`u \n cadrul echipei;

Formarea personalului va avea caracter permanent [i se va baza pe noile concepte

privitoare la educa]ia timpurie.

� Coordonatorul cre[ei, educatorii [i asisten]ii medicali vor \ntruni cel pu]in 40 de ore de

formare continu`, anual.

� Administratorul [i personalul auxiliar vor \ntruni cel pu]in 20 de ore de formare continu`,

anual.

� |n cazul \n care personalul auxiliar nu are o formare de baz` orientat` pe munca \n cre[`,

instruirea acestuia se va face intensiv, imediat dup` \ncadrare, \ntr-un interval de cel pu]in

10 ore, sub \ndrumarea direct` a coordonatorului cre[ei.

� Temele cursurilor de formare continu` se vor referi \n mod special la dezvoltarea copilului

mic [i vor fi stabilite prin evaluarea nevoilor de formare la nivel local.
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� Se recomand` instituirea unui sistem na]ional de credite, cel pu]in pentru personalul care

lucreaz` direct cu copiii [i g`sirea unor modalit`]i de motivare a personalului.

� |n afara cuno[tin]elor profesionale, tot personalul va fi instruit periodic \n leg`tur` cu

protec]ia \mpotriva incendiilor, protec]ia muncii [i va exista un plan de evacuare \n caz de

urgen]e/calamit`]i.

TABELUL nr. 2

Estimarea num`rului [i structurii pe func]ii a personalului necesar 

\ntr-un serviciu cu 50 de copii

1.7.2. Aptitudinile personalului 

La recrutarea personalului angajat în serviciile de educa]ie timpurie, se va ]ine seama

de existen]a anumitor aptitudini necesare pentru lucrul cu copiii mici. 

� Angajarea personalului se va face prin concurs. Interviul va fi o component` obligatorie a

concursului.

� Personalul cre[ei va fi instruit [i va avea ca principiu de baz`, \n exercitarea profesiei,

respectarea drepturilor copilului.

� Personalul va fi capabil s` sus]in` interesele [i educa]ia copiilor.

� Angaja]ii cre[ei, \n special educatorii, trebuie s` aib` o personalitate echilibrat`, s` respecte

copiii, p`rin]ii [i colegii, s` le plac` s` \[i petreac` timpul \n compania copiilor [i s`

manifeste empatie, blânde]e [i \n]elegere fa]` de ace[tia.

� Educatorii trebuie s` fie entuzia[ti [i sensibili, s` accepte diferen]ele care exist` \ntre oameni

[i s` cultive particularit`]ile culturale ale familiilor din care provin copiii pe care \i au \n

grij`.
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Func]ia Nr. norme/tur` Nr. total personal

Coordonatorul cre[ei 1 pentru tura de diminea]` 1

Administrator 1 pentru tura de diminea]` 1

Educatori, din care cel pu]in 3/tur` pentru grupa de copii  pentru 1 grupa mic` + 3

un educator calificat sub 1 an [i 2/tur` pentru grupe mari - 18 norme

celelalte grupe (1x6+3x4) pentru 2 grupe

mici [i 2 grupe mari - 20 

norme (2x6+2x4)

Asistent medical 1 pe tura (1,5 norme) 1,5

Asistent social 1 pe unitate \n centrele de 1

\ngrijiri de zi/colaborare \n 

cre[e

Buc`tar 1 pentru tura de diminea]` 1

Ajutor buc`tar 1 1

Femei de serviciu 2 pentru tura de diminea]` [i 

1pentru tura de dup`-amiaz` 3

Medic - timp par]ial 1 - (5-7 ore/s`pt`mân`)

Metodist - timp par]ial 1 - (minimum 2 ore/s`pt`mân`)

Psiholog - timp par]ial 1 - (minimum 3 ore/s`pt`mân`)

Nr. total angaja]i 28/30 personal permanent

+ 3/4 colaboratori



� Receptivitatea la nou [i dorin]a de a-[i modela calit`]ile, astfel \ncât s` constituie un exemplu

pentru copii, constituie un avantaj pentru angajarea \ntr-un serviciu de educa]ie timpurie.

� Educatorul va avea aptitudini de comunicare \n echip`, cu copiii [i cu familia [i vor

manifesta toleran]` [i \n]elegere fa]` de diferite comportamente; vor fi mai rezisten]i la

stress.

� |ntreg personalul va fi sensibilizat pentru a identifica orice caz de abuz [i neglijare [i a-l

aduce la cuno[tin]a instan]elor responsabile.

� |ntreg personalul cre[ei va respecta regulile deontologiei profesionale, centrându-[i

activitatea pe copil [i va promova rela]ii cordiale, de colaborare [i sus]inere \n cadrul echipei,

\ntre copii, cu p`rin]ii [i comunitatea.

� Personalul va fi motivat s`-[i \nsu[easc` filozofia organiza]iei [i s` aplice valorile promovate

de aceasta din convingere, nu din constrângere. 

� Educatorul se va concentra asupra fiec`rui copil, \i va vorbi cu calm [i blânde]e [i \l va

\ncuraja, r`spunzând nevoilor sale de temperament; se va urm`ri educa]ia bazat` pe

individualizare. De asemenea, se va urm`ri educarea copilului \n context global [i

complementar abord`rii din familie.

� Se recomand` continuitatea \nv`]`rii: educatorii \[i vor petrece majoritatea timpului având

grij` de acela[i grup mic de copii, \n loc s` \ndeplineasc` aceea[i sarcin` deservind mai mul]i

copii din grupe diferite. |n acela[i sens, se recomand` desemnarea \n fiecare an a acelora[i

educatori pentru grupa de copii pe care a avut-o \n grij`, pentru a se stabili o rela]ie durabil`

[i sigur`.

� Prin comportamentul lor, educatorii vor urm`ri dezvoltarea ata[amentului la copii [i fa]` de

copii [i vor promova valorile familiale [i principiile organiza]iei.

� Copiii vor fi lua]i \n considera]ie ca fiin]e umane, li se vor respecta drepturile, personalitatea

[i intimitatea.

� Se va promova [i respecta munca \n echip`, spiritul de echip` [i comunicarea.

� Se va dezvolta [i promova o rela]ie de parteneriat cu familia, iar p`rin]ii vor fi implica]i [i

vor influen]a principiile [i obiectivele serviciului de educa]ie timpurie.

� Educatorii vor fi sus]inu]i [i antrena]i, cultivându-se dorin]a de a-[i \mbun`t`]i continuu

performan]ele [i pentru a-[i controla tr`irile negative, oboseala [i eventualele prejudec`]i.

1.7.3. Alte cerin]e

� Starea de s`n`tate a personalului din serviciile de educa]ie timpurie va fi monitorizat` astfel

\ncât angaja]ii s` nu reprezinte un risc pentru copiii care frecventeaz` serviciul.

� Personalul va fi instruit \n sensul autodeclar`rii \mboln`virii, de la debutul ei.

� Se vor urm`ri alternative convenabile pentru angaja]ii care se \mboln`vesc, pe perioada

bolii.

� La angajarea \n serviciul de educa]ie timpurie, se vor solicita cazierul judiciar [i recomand`ri

de la fostele locuri de munc`, de la coordonatorii cursurilor recent absolvite, de la persoane

cunoscute \n comunitate etc.; se interzice angajarea unor persoane care au fost penalizate

pentru prejudicii aduse copilului [i/sau familiei sale.

Obs.: Atribu]iile personalului [i cerin]ele men]ionate sunt doar un cadru obligatoriu

care va putea fi completat/adaptat particularit`]ilor fiec`rui serviciu.  
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1.8. Gestiunea financiar`

Gestiunea financiar` va ]ine cont de reglement`rile \n vigoare.

Se recomand` urm`toarea structur` orientativ` a bugetului:

A. cheltuieli de capital

� cheltuieli de \ntre]inere [i repara]ii;

� investi]ii

B. cheltuieli curente

� cheltuieli pentru aprovizionarea cu hran`;

� cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare;

� cheltuieli administrative (gaz, energie electric`, ap`, gunoi); 

� cheltuieli pentru juc`rii [i materiale educa]ionale (aten]ie ca ponderea lor s` satisfac`

necesit`]ile de educa]ie timpurie);

� cheltuieli pentru medicamente [i materiale sanitare;

� cheltuieli de personal;

� cheltuieli de transport

C. cheltuieli administative

D. cheltuieli de protocol

E. cheltuieli neprev`zute

Sursele de finan]are sunt bugetare, contribu]ii ale p`rin]ilor sau dona]ii [i sponsoriz`ri.  

1.9. Circula]ia informa]iei

Performan]ele unui serviciu de educa]ie timpurie sunt influen]ate de circuitul

informa]ional intern [i extern.

� |nregistrarea [i analiza intern` [i extern` a activit`]ii unui serviciu de educa]ie timpurie fac

posibil` evaluarea [i ierarhizarea din punct de vedere calitativ a serviciului respectiv;

� circuitul informa]ional intern are la baz` proiectul institu]ional/regulamentul de ordine

interioar`, eviden]ele primare din cre[`, problemele legate de cadrul administrativ sau

juridic;

� circuitul informa]ional extern are la baz` rela]iile cu institu]iile cu atribu]ii \n domeniul

protec]iei copilului, parteneriate formalizate - conven]ii de colaborare cu organiza]ii

neguvernamentale interesate, reprezentarea (campanii de informare, de vizibilitate [i de

cunoa[tere, lobby), promovarea solidarit`]ii de proximitate prin  parteneriate cu p`rin]ii, cu

diferite persoane-resurs`, cu diferite instan]e interesate [i cu comunitatea, participarea la

deciziile administrative [i sociale din comunitate;

� cre[a/centrul de \ngrijiri de zi va dezvolta o re]ea de suport profesional, putând apela la

serviciile de ajutor specializat ori de câte ori are nevoie (servicii de consiliere psihologic` [i

social`, servicii specializate de s`n`tate etc.). Astfel, se va urm`ri rela]ionarea cu

urm`toarele institu]ii publice sau private: 

� reprezentan]ii abilita]i ai administra]iei publice locale;

� serviciile din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i din

sectoarele Municipiului Bucure[ti: serviciul de asisten]` [i sprijin pentru prevenirea

situa]iilor ce pun \n pericol securitatea [i dezvoltarea copilului, serviciul pentru
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probleme de protec]ie de tip familial a copilului, serviciul de monitorizare etc.; 

� institu]iile sistemului jude]ean [i al sectoarelor Municipiului Bucure[ti de protec]ie a

copilului: centrul de consiliere [i sprijin pentru p`rin]i, serviciul de monitorizare,

asisten]` [i sprijin al femeii gravide predispuse s`-[i abandoneze copilul, centrul

maternal etc.;

� serviciile descentralizate ale ministerelor, direct sau prin intermediul Direc]iei

Jude]ene/de sector pentru Protec]ia Drepturilor Copilului, Direc]ia de S`n`tate

Public`: medici de familie, asisten]a de specialitate \n sistem ambulator, spitale,

Direc]ia Jude]ean` de Munc` [i Solidaritate Social`, Inspectoratele {colare Jude]ene

[i ale sectoarelor Municipiului Bucure[ti;

� organismele private autorizate s` desf`[oare activit`]i \n domeniul protec]iei copilului;

� alte institu]ii din afara sistemului jude]ean de protec]ie a copilului: organiza]ii

neguvernamentale, biseric`, poli]ie etc.

|n cre[` trebuie s` existe urm`toarele eviden]e primare:

� Registrul de \nscriere a copiilor \n cre[` - cuprinde numele [i prenumele copilului, codul

numeric personal, numele [i prenumele p`rin]ilor, adresa stabil` [i provizorie [i locul lor de

munc`, domiciliul copilului, data intr`rii copilului \n cre[` [i vârsta lui la acel moment.

� Registrul de prezen]` - \n care sunt \nregistra]i, pe grupe, copiii prezen]i [i absen]i, ca [i

motivele absen]ei celor din urm` (boal`, concediul sau solicitarea p`rin]ilor); dup` acest caiet,

p`rin]ii achit` contribu]ia b`neasc` lunar`.

� Registrul pentru \nregistrarea morbidit`]ii - \n care sunt notate afec]iunile respiratorii,

digestive, bolile contagioase, alte afec]iuni, ca [i eviden]a special` (copii cu anemie, distrofie,

rahitism, malforma]ii, alergii [.a.).

� Registrul de eviden]` a medicamentelor.

� Registrul de meniuri [i calorii.

� Caietul pentru eviden]a aloca]iei de hran` pentru fiecare copil.

� Caietul de planificare a activit`]ilor de \nv`]are - lista activit`]ilor desf`[urate zilnic, pe

grupe. Se recomand` ca programul zilnic pe grupe s` fie afi[at la avizier, pentru ca p`rin]ii

s`-l poat` citi [i s`-[i exprime eventualele dorin]e.

� Dosarul fiec`rui copil, care va con]ine:

� Fi[a de \nscriere, cu datele de stare civil`, codul numeric personal, copie dup` certificatul

de na[tere al copilului [i dup` buletinul de identitate al unuia din p`rin]i, domiciliul

copilului, numerele de telefon la care pot fi contacta]i p`rin]ii pe timpul zilei, atât la

domiciliu, cât [i la locul de munc`, numele [i adresa medicului de familie al copilului, ca [i

num`rul de telefon la care poate fi contactat; istoria copilului [i eventualele probleme de

s`n`tate existente \n momentul \nscrierii \n cre[`, informa]ii generale despre copil: ce [i când

\i place s` m`nânce, eventuale alergii, orarul preferat de odihn`, jocuri [i juc`rii preferate,

particularit`]i de comportament.

� Fi[a medical` a copilului, cu urm`toarele puncte:

� Antecedente personale fiziologice [i patologice [i eventual antecedente heredo-colaterale

patologice;

� Fi[a de imuniz`ri a copilului, eventual copie dup` carnetul de vaccin`ri;

� Rezumatul examenelor clinice de bilan] efectuate de c`tre medicul de familie. Se

recomand` ca rezumatul examenelor clinice de bilan] s` respecte modelul prev`zut \n

Anexa nr. 8 la ordinul ministrului s`n`t`]ii nr. 653/25.09.2001;

� Consulta]iile medicale, problemele de s`n`tate survenite \n perioada frecvent`rii cre[ei,
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vaccin`ri, tratamente efectuate etc.

� Eviden]a avizelor epidemiologice de la medicul de familie la fiecare reintrare \n

colectivitate, dup` absen]a din motive de s`n`tate;

� Bilan]ul de dezvoltare a copilului \n cre[`.

� Jurnalul de \ngrijire zilnic`, \n care vor fi trecute modific`rile de comportament, observa]ii [i

comentarii ale educatorilor [i p`rin]ilor. De asemenea, \n acest jurnal vor fi trecute periodic

progresele \nregistrate de copil [i principalele etape de evolu]ie.

Se recomand` ca fi[ele de \nscriere s` fie p`strate pentru o perioad` de cinci ani dup` ce
copilul a p`r`sit serviciul de educa]ie timpurie. Fi[a medical` [i jurnalul de \ngrijire zilnic` vor
fi \nmânate p`rin]ilor, odat` cu plecarea copilului din cre[`.
� Dosarul fiec`rui membru al personalului - care va cuprinde fi[a postului reactualizat` ori de

câte ori survine o schimbare, o sarcin` suplimentar`, [i examin`rile medicale periodice, \n

conformitate cu reglement`rile Ministerului S`n`t`]ii, fi[a de protec]ie a muncii.

� Caiet de coresponden]` zilnic` \ntre cele dou` ture, \n care personalul din fiecare tur` va

nota zilnic, dup` caz, aspecte particulare, nominal, pentru fiecare copil.

Se va avea \n vedere faptul c` acest caiet nu \nlocuie[te informarea verbal` a colegilor [i a

familiei copilului!

� Reuniunea de echip` se va realiza cu tot personalul, cel pu]in odat` pe lun`. |n acest

cadru, se vor analiza problemele survenite \n activitate, se vor c`uta modalita]ile de

\mbun`t`]ire continu` a calit`]ii serviciilor;

� Reuniunile echipei de profesioni[ti se vor ]ine s`pt`mânal, când se vor elabora [i adapta

\n dinamic` planurile de activita]i, \n func]ie de rezultatele par]iale ob]inute [i se vor

personaliza tipurile de interven]ii \n func]ie de particularit`]ile unor copii din grup.

Separat, \n cre[` vor exista urm`toarele documente:

- Proiectul institu]ional;

- Bugetul previzional anual;

- Planul de formare a personalului;

- Rapoartele de activitate ale echipei;

- Rapoarte financiare;

- Conven]iile de colaborare cu organiza]ii neguvernamentale sau al]i  parteneri.

Raport`rile periodice din cre[` sunt:

� c`tre Prim`rie: se raporteaz` lunar num`rul de locuri existente, num`rul copiilor \nscri[i,

raportul adult/copii pe grupe, num`rul de zile de func]ionare, morbiditate, cazuri sociale

nominal, situa]ia \ncas`rii contribu]iei b`ne[ti, situa]ia datoriilor fa]` de furnizori, iar

trimestrial se \ntocme[te raportul de activitate al cre[ei, \n care sunt men]ionate [i

principalele probleme;

� c`tre Direc]ia de S`n`tate Public` teritorial` - raport`rile statistice specifice.

� c`tre Direc]iile de Protec]ie a Drepturilor Copilului, \n special \n cazurile copilului \n

dificultate.

� c`tre al]i parteneri interesa]i, \n func]ie de angajamentele asumate.
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CAPITOLUL 2 
MEDIUL EDUCA}IONAL - GHID DE RESURSE

2.1. Mediul fizic

Elementele mediului fizic

Amplasarea cre[ei se va face în zone favorabile dezvolt`rii copilului, evit`rii

îmboln`virilor [i accidentelor. 

� Unit`]ile pentru educarea [i protec]ia copiilor vor fi amplasate, de regul`, \n zone ferite de

poluare atmosferic` [i zgomot, \n afara arterelor de mare circula]ie, iar ferestrele s`lilor de

grup` vor avea o orientare geografic` favorabil`.

� |ntre cl`direa cre[ei [i accesul \n curtea acesteia va fi prev`zut un spa]iu suficient, acesta

având un rol \n reducerea influen]ei zgomotului stradal.

� Cl`direa trebuie s` fie renovat`, consolidat`, f`r` igrasie [i regulat igienizat`.

� Este recomandabil ca cre[a s` fie amplasat` lâng` gradini]` [i [coal`, pentru ca p`rin]ii cu

copii de vârste diferite s`-i poat` aduce \n acela[i timp, pe fiecare.

� Amplasarea s`lilor de grup` pentru copiii mici se va face numai la parterul cl`dirii.

Ferestrele vor fi prev`zute cu grilaje de protec]ie.

� Sc`rile vor fi prev`zute cu pante pentru copiii cu handicap [i asigurate pentru a \mpiedica

accident`rile.

� Cl`direa va fi \nconjurat` cu gard de \n`l]ime medie, f`r` elemente metalice periculoase [i

care s` permit` vizibilitatea \n ambele direc]ii.

� |n cl`dire va func]iona obligatoriu cel pu]in o linie telefonic` direct`. Lâng` telefon vor fi

afi[ate, la loc vizibil, numerele de telefon ale institu]iilor care pot fi apelate \n urgen]e

(salvare, pompieri, poli]ie).

� |n interiorul cl`dirii, circula]ia p`rin]ilor [i a copiilor va fi separat` de cea pentru activit`]ile

administrativ  - gospod`re[ti.

La structurarea [i dotarea cl`dirii, se va avea în vedere crearea unui climat prietenos,

satisfacerea necesit`]ilor de dezvoltare [i educare timpurie a copiilor [i promovarea s`n`t`]ii

[i a unui stil de via]` s`n`tos.

Cre[a va fi organizat` astfel \ncât s` existe:

A. |nc`peri pentru grupele de copii: \nc`peri pentru primire (vestiare), spa]ii pentru activit`]i

(s`li de grup`) [i/sau servirea mesei, spa]ii de somn, camera pentru p`rin]i)

� |nc`perea pentru primire (vestiar) iluminat` [i ventilat` natural, dimensionat` astfel \ncât s`

evite aglomera]ia la orele de primire/plecare: 

� vestiarul va fi cât mai luminos [i primitor, dotat cu mobilier func]ional, adaptat vârstei

copiilor [i u[or de igienizat;

� \nc`perea va avea acces direct la un grup sanitar (cel pu]in la o chiuvet`, pentru sp`larea

mâinilor) [i va con]ine cuiere la \n`l]imea copiilor, dulapuri pentru p`strarea \mbr`c`min]ii
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copiilor \n saci individuali, mese pentru \nf`[at, b`nci de dimensiuni adecvate pe care s` fie

a[eza]i copiii pentru a fi \mbr`ca]i/\nc`l]a]i;

� dulapurile vor fi prev`zute cu orificii de aerisire;

� b`ncile vor fi confortabile [i a[ezate de-a lungul pere]ilor, permi]ând \mbr`carea [i

dezbr`carea copiilor;

� podeaua va fi acoperit` cu un covor moale (pentru a amortiza eventualele lovituri prin

c`dere) u[or de cur`]at;

� va exista un avizier pentru anun]uri importante, convoc`ri, meniul s`pt`mânal etc., care va

fi amplasat vizibil [i decorat atr`g`tor. Avizierul nu va \nlocui comunicarea zilnic` dintre

personal [i p`rin]i!

� Spa]ii pentru activit`]i (s`li de grup`) [i/sau servirea mesei [i spa]ii de somn marcate

distinct, cu mobilier modular: 

� Spa]iul clasei va fi \mp`r]it \n cel pu]in dou` zone: zona pentru joc liber, unde se pot

desf`[ura activit`]i mai zgomotoase [i zona pentru activitate (\nv`]are), unde se vor

desf`[ura activit`]ile care necesit` lini[te [i concentrare. 

� |n afara celor dou` zone, \n clas` trebuie s` existe col]uri privilegiate de joac`, dotate cu

materiale [i juc`rii specifice activit`]ilor pe care copiii le vor desf`[ura (de exemplu: col]ul

C`su]a p`pu[ii, col]ul  Bibliotec`, col]ul  Art`, col]ul  Construc]ii etc.).

� Orice mobilier sau echipament care izoleaz` copiii sau care le limiteaz` posibilit`]ile de

mi[care (leag`ne, p`tu]uri, scaune \nalte etc.) trebuie \ndep`rtate din zona pentru joc.

� |n zona pentru activitate, va fi prev`zut [i un spa]iu lini[tit [i confortabil pentru odihn`.

Acest spa]iu va fi dotat cu o saltea sau cu pernu]e moi pe care copiii se pot a[eza [i se pot

odihni sau pot fi singuri cu ei \n[i[i atunci când simt nevoia. Spa]iul poate fi amplasat lâng`

col]ul  Bibiliotec`  sau orice alt col] considerat mai lini[tit.

� Pentru odihn`, se vor folosi paturi individualizate pentru copiii care frecventeaz` regulat

cre[a [i stau mai mult de 4 ore pe zi.

� Paturile vor fi concepute astfel \ncât s` se evite accidentarea copiilor, iar aerisirea [i

schimbarea a[ternutului s` se poat` face cu u[urin]`.

� Lungimea patului va fi cu 20 - 25 cm mai mare decât \n`l]imea copilului. L`]imea patului va

fi de dou` ori mai mare decât l`]imea umerilor copilului. 

� Copiii \n vârst` de peste doi ani vor fi stimula]i s` se urce [i s` coboare singuri din pat.

� |n  spa]iile pentru odihn`, paturile vor fi amplasate la o distan]` corespunz`toare fa]` de

perete [i \ntre ele.

� Pentru copiii sub doi ani, se vor folosi p`tu]uri prev`zute cu grilaj de protec]ie. Pentru

evitarea accidentelor, se recomand` ca paturile f`r` grilaje s` aib` o \n`l]ime de maximum

30 cm. 

Spa]iul pentru întâlniri cu p`rin]ii sau persoane din afara institu]iei va fi amenajat

primitor [i atractiv pentru a încuraja [i promova comunicarea [i valorile familiei [i a o

stimula s` se implice în programul cre[ei.

� |n acest scop, se va folosi o \nc`pere separat` care va fi mobilat` cu fotolii confortabile,

eventual cu canapea [i/sau scaun-balansoar pentru ca p`rin]ii s`-[i poat` leg`na/al`pta

copilul.

� Spa]iul va fi decorat atractiv, eventual chiar cu lucr`ri realizate de copii, fotografii ale

copiilor, ale familiilor, cu afi[e cu mesaje educative de genul:  sunte]i \ntotdeauna binevenit

la noi;  ideile [i sprijinul dvs. ne folosesc \ntotdeauna; observa]i-v` copilul \n timpul jocului.  
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� Va exista un avizier unde vor fi expuse informa]iile importante.

� Vor fi puse la dispozi]ie cât mai multe materiale, c`r]i [i juc`rii pe care p`rin]ii le pot

\mprumuta o perioad`, c`r]i de specialitate despre dezvoltarea [i educarea copilului, despre

rela]ia p`rin]ilor cu copilul, prevenirea \mboln`virilor, lista serviciilor de specialitate din

comunitate.

B. |nc`peri cu rol administrativ (buc`t`rie, eventual oficiu, vestiar [i birou pentru personal).

� Buc`t`ria va fi dotat` cu mobilier, instala]ii [i aparatur` care au leg`tur` cu prepararea  hranei

adecvate vârstei copiilor, cu p`strarea alimentelor, igienizarea veselei; se vor respecta

circuitele. 

� Accesul spre exterior va fi cât mai direct posibil.

� Accesul copiilor la ma[ina de g`tit, frigider, aparatura electrocasnic` [i alte accesorii

periculoase va fi strict supravegheat.

� Vesela va fi f`cut` din materiale rezistente care s` nu se fisureze u[or, u[or de

igienizat/posibil de sterilizat [i cât mai estetic`; tacâmurile vor fi din material inoxidabil [i

cu vârfuri boante.

� |nc`perea va fi prev`zut` cu plase la ferestre.

� Vor exista cel pu]in dou` mese: una pentru preg`tirea materiilor prime [i una pentru

alimentele deja preparate. Mesele vor fi acoperite cu un material u[or de dezinfectat [i de

\ntre]inut, de preferin]` tabl` zincat` sau alt material inoxidabil.

� Dac` cre[a g`zduie[te sugari [i nu exist` biberonerie separat`, se va amenaja un spa]iu

special destinat pentru prepararea [i depozitarea preparatelor din lapte, respectând circuitele.

� Buc`taria va fi continuu aerisit` [i men]inut` \ntr-o perfect` stare de cur`]enie.

� Oficiul pentru preg`tirea/servirea de gust`ri. Mobilierul [i instala]iile din oficiu vor consta din:

un dulap \nchis pentru depozitarea veselei, mas` acoperit` cu un material u[or de dezinfectat [i

de \ntre]inut, chiuvet` pentru vesel`, instala]ie de ap` cald` [i rece. |n cazul \n care spa]iul nu o

permite, gust`rile vor fi preg`tite \n buc`t`rie, respectând regulile igienice de preparare [i

distribuire.

� Ghene betonate pentru reziduurile menajere, prev`zute cu hidrant [i sifon de scurgere, situate

la minimum 10 metri de blocul alimentar [i prev`zute cu grilaje de protec]ie.

� Vestiarul pentru personal

� Personalul va avea la dispozi]ie un spa]iu func]ional pentru schimbarea echipamentului,

pentru toalet` [i odihn`.

� Spa]iul respectiv va fi primitor, relaxant [i prev`zut cu dulapuri individuale.

� Fie \ntr-o parte a vestiarului, fie (preferabil) \ntr-un spa]iu separat, se va amenaja un birou

pentru personal, cu mai multe scaune confortabile, o canapea.

C. Spa]ii igienico-sanitare (grupuri sanitare, b`i, sp`l`torie-usc`torie)

� Spa]iile igienico-sanitare vor fi amplasate, dimensionate [i dotate \n raport cu vârsta

copiilor.

� Pentru copiii din grupa mic`  pân` la 18 luni,  târâtori, sala de grup` va fi prev`zut` cu un
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spa]iu pentru schimbarea lenjeriei [i o chiuvet`. Pentru copiii din grupa mare, dup` vârsta de

18 luni, se vor prevedea grupuri sanitare \n care se vor amplasa chiuvete la o \n`l]ime de

35 - 40 de cm, pentru sp`larea mâinilor. Grupurile sanitare pentru copii vor fi separate de

cele pentru personalul adult.

� Se vor prefera oli]elor WC-urile dimensionate dup` vârsta copiilor.

� Scaunele WC vor fi prev`zute cu un colac suplimentar de dimensiuni reduse, astfel \ncât s`

poat` fi folosite de copii [i vor fi separate prin paravane, pentru a respecta intimitatea

copiilor.

� Procedurile pentru schimbarea scutecelor [i utilizarea grupurilor sanitare trebuie afi[ate pe

perete, pentru ca personalul s` le poat` vedea la nevoie.

� Se vor asigura urm`toarele obiecte sanitare: minimum o c`di]` cu scurgere corespunz`toare

pentru 10 copii, minimum o chiuvet` pentru 5 copii, minimum un scaun WC pentru 10 copii

peste 18 luni, minimum un du[ flexibil pentru 10 - 12 copii. 

� Pentru personal, se vor asigura, separat, o cabin` WC [i o chiuvet` pentru 20 de persoane [i

un du[ flexibil pentru 10 persoane.

� Pentru personalul de la buc`t`rie se recomand` grup sanitar separat.

� Obiectele [i instala]iile sanitare vor fi men]inute \n permanent` stare func]ional` [i de

cur`]enie [i vor fi dezinfectate periodic cu solu]ii clorigene \n concentra]ie de 2 - 5%, \n

func]ie de obiect. Pentru dezinfec]ie, se vor folosi 4 [terg`toare de culori diferite (1 pentru

mânerele u[ilor closetelor [i pentru lan]urile de tras apa, 1 pentru pere]i [i u[i, 1 pentru

colacul closetelor [i 1 pentru podea). Oli]ele vor fi sp`late [i dezinfectate, iar \ntre perioadele

de folosire vor fi p`strate \n recipiente cu solu]ie dezinfectant`, acoperite complet.

� |n cadrul grupului sanitar, va fi prev`zut [i un spa]iu pentru depozitarea [i uscarea

instrumentelor [i materialelor folosite la igienizare. Conducerea unit`]ii are obliga]ia

asigur`rii detergen]ilor [i a substan]elor dezinfectante, care vor fi p`strate \ntr-un loc

inaccesibil copiilor.

� Grupul sanitar va fi dotat cu materiale igienico-sanitare (s`pun, hârtie igienic`, mijloace de

uscare a mâinilor), precum [i cu rafturi pentru p`strarea periu]elor individuale [i a

prosoapelor, care vor fi strict individualizate. |n acest scop, se recomand` lipirea la locul de

p`strare a prosoapelor [i periu]elor a unor ab]ibilduri cu imagini simple, individualizate, pe

care copii s` le poat` identifica u[or.

� Sp`l`toria va fi dotat` cu mijloace tehnice pentru colectarea, dezinfectarea, sp`larea, fierberea,

uscarea, c`lcarea [i distribuirea rufelor. Se vor asigura spa]ii pentru depozitarea rufelor, precum

[i respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru ruf`ria curat` [i cea murdar`. Lenjeria se

va schimba s`pt`mânal sau ori de câte ori este nevoie. 

� Pentru schimbarea copiilor, se recomand` scutec impermeabil tip pampers, dar se accept` [i

scutece obi[nuite.

� Se recomand` c`lcarea obligatorie a lenjeriei de pat, de corp [i a fe]elor de mas`.

� La sp`larea rufelor, se vor respecta urm`toarele proceduri pentru a limita riscul

\mboln`virilor:

� debarasarea de eventuale materii fecale [i dezinfec]ie timp de 30 minute \n solu]ie

0,5 - 1% substan]` clorigen` de tip hipoclorit sau var cloros;

� \nmuiere cu detergen]i sau s`pun;

� sp`lare, fierbere, limpezire. 

� Se recomand` sp`larea la ma[ina automat` [i limpezire dubl`.
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� Se vor asigura haine de schimb suficiente [i \n bun` stare. Se accept` haine curate de schimb

de acas` pentru copii, care vor fi restituite la sfâr[itul zilei.

Microclimatul va asigura echilibrul fiziologic al copiilor [i men]inerea st`rii de

s`n`tate.

� |n s`lile de grup` se va asigura un cubaj de aer de minimum 5mc pentru un copil, iar \n

dormitoare un cubaj de minimum 8mc pentru un copil. La calculul cubajului se va avea \n

vedere o \n`l]ime a \nc`perilor de maximum 3 m.

� Toate \nc`perile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Eficien]a ventila]iei se va aprecia

prin metode de laborator (nivelul aeromicroflorei).

� Ventila]ia prin deschiderea ferestrei se va face \n timpul pauzelor, iar copiii vor p`r`si

\nc`perea sau vor fi echipa]i corespunz`tor; se poate face [i permanent printr-un oberliht

deschis spre plafon.

Regimul de înc`lzire va corespunde unui stil de via]` s`n`tos.

� Temperatura \n s`lile de grup` [i dormitoare va fi de 19 - 21 grade Celsius.

� Oscila]iile de temperatur` din interiorul \nc`perilor nu vor dep`[i 2 grade Celsius pe

perioada cât copiii se afl` \n \nc`perile respective.

� Temperatura la nivelul podelei s` fie de 19 - 20 grade Celsius. 

� Diferen]ele dintre temperatura \nc`perilor destinate activit`]ii sau odihnei copiilor [i cea a

anexelor (coridoare, vestiare s.a.) nu vor dep`[i 2 grade Celsius.

� Sistemele de \nc`lzire utilizate nu vor permite degajarea de substan]e toxice \n \nc`peri.

Pentru evitarea unor accidente toxice, se interzice folosirea pentru \nc`lzire a sobelor

metalice [i a c`rbunilor. Temperatura suprafe]ei de \nc`lzire nu va dep`[i 70 - 80 grade

Celsius, pentru a nu sc`dea umiditatea relativ` sub 30%.

� Corpurile de \nc`lzire vor fi prev`zute cu grilaje de protec]ie pentru evitarea accidentelor

[i vor fi supravegheate pe toat` durata func]ion`rii.

� |n anotimpul cald, se vor folosi mijloace de reducere a \nsoririi directe [i de intensificare a

ventila]iei, \n scopul evit`rii supra\nc`lzirii \nc`perilor.

� Se recomand` o alternativ` de \nc`lzire din surs` proprie.

� Se vor lua m`suri de securizare a surselor de \nc`lzire [i de protec]ie \mpotriva

incendiilor.

Iluminatul va asigura desf`[urarea normal` a activit`]ilor [i prevenirea disfunc]iilor

vizuale.

� |n \nc`perile destinate activit`]ii, se va asigura un iluminat natural direct corespunz`tor.

� Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole (perdele netransparente sau

zugr`veli de culori \nchise).

� Iluminatul artificial trebuie s` asigure o iluminare uniform` a spa]iilor \n care se desf`[oar`

activit`]ile, f`r` efect de pâlpâire.

� |n exploatarea sistemelor de iluminat, se vor avea \n vedere prevederile normativelor

referitoare la verificarea instala]iilor electrice.

� Iluminatul artificial va respecta reglement`rile legale \n domeniu.

Nivelul de zgomot va respecta confortul psihic al copilului.

� Se va evita poluarea sonor`.

� Se va urm`ri crearea unui echilibru \ntre zonele zgomotoase [i cele lini[tite.

� Dac` zgomotul este sup`r`tor datorit` acusticii \nc`perii, se pot acoperi pere]ii cu  materiale

fonoizolante.
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� Pere]ii vor fi zugr`vi]i \n culori pastelate sau \n alb [i decora]i cât mai stimulativ pentru

copii. Pere]ii pot fi dubla]i cu materiale termoizolante. Pentru \ntre]inerea cur`]eniei, pere]ii

vor fi [ter[i zilnic de praf [i sp`la]i s`pt`mânal cu solu]ie clorigen` diluat`.

Pardoseala va fi conceput` astfel încât s` asigure confortul [i s` previn` accidentele.

� |n s`li de grup`, dormitoare, vestiare, camere pentru \ntâlniri cu p`rin]ii, se vor asigura

pardoseli din materiale izoterme (du[umea, parchet) sau izolante termic (linoleum), care vor

fi acoperite cu covor sau mochet`.

� Covoarele vor fi din materiale lavabile.

� B`ile vor fi prev`zute cu gr`tare. Buc`t`riile [i oficiile vor avea o pardoseal` u[or de cur`]at

[i care s` permit` sp`larea de mai multe ori pe zi.

� Pardosela [i covoarele din toate \nc`perile se vor men]ine \n permanent` stare de cur`]enie,

prin \ngrijire zilnic` sau ori de câte ori este nevoie. Grupurile sanitare vor fi dezinfectate cu

solu]ie clorigen`, minimum de trei ori pe zi.

� Cur`]area pardoselii din holuri, vestiare, s`li de clas` se va face \n intervalele de timp când

copiii nu sunt \n cre[`.

� Se interzice folosirea produselor petroliere (motorin`, gaz) pentru dezinfec]ia du[umelii sau

a parchetului.

Mobilierul trebuie s` ofere copilului o ambian]` familial`, sigur` [i confortabil`, s`

contribuie la crearea unui climat educa]ional favorabil [i s` permit` modularea, dup`

necesit`]ile grupei. Totodat`, mobilierul va oferi condi]ii confortabile [i pentru personal.

� Dotarea cu mobilier va fi asigurat` corespunz`tor vârstei [i dezvolt`rii fizice a copiilor,

avându-se \n vedere num`rul acestora, destina]ia \nc`perilor [i caracterul activit`]ilor (vezi

Anexa nr. 3).

� Mobilierul va oferi copilului pozi]ii comode la mas`, \n somn [i \n timpul jocului. De

asemenea, se va asigura mobilier confortabil pentru personal, pentru a permite \ngrijirea

copiilor cu calm [i aten]ie.

� |n distribuirea mobilierului \n sala de grup`, se va ]ine seama de cerin]ele pedagogice [i

medicale [i de evitarea accidentelor. De asemenea, se va avea \n vedere ca educatorul s` aib`

totul la \ndemân` [i s` poat` supraveghea cu u[urin]` to]i copiii; totodat`, se va avea \n

vedere ca mobilierul s` fie accesibil copiilor din momentul \n care ace[tia pot s`-l foloseasc`

singuri, pentru a \ncuraja activitatea independent` [i formarea bunelor deprinderi.

� Mobilierul va fi corect dimensionat, rezistent [i u[or, din materiale netoxice. Va fi colorat

deschis [i va permite cur`]area [i dezinfectarea.

� Mobilierul [i echipamentele trebuie aranjate astfel \ncât s` se evite aglomera]ia [i atât copiii,

cât [i adul]ii s` se poat` mi[ca \n \nc`peri f`r` a se lovi de obiecte.

� Mesele [i scaunele vor avea dimensiuni adaptate vârstei copiilor.

� Mobila trebuie s` fie solid` [i stabil` sau fixat` \n bol]uri; pe cât posibil, marginile vor fi

rotunjite, pentru evitarea accident`rilor. Dac` marginile sunt ascu]ite, vor fi protejate cu

col]are din material plastic.

� Scaunele sau alte obiecte de mobilier vor fi a[ezate departe de ferestre; copiii ar putea fi

tenta]i s` se ca]ere [i s` se accidenteze.

� Dulapurile pentru juc`rii vor fi joase, de preferin]` deschise (etajere solide [i stabile, fixate

de perete) astfel \ncât copiii s` aib` acces u[or la juc`rii, s` fie tenta]i s` le apuce, f`r`

pericol.

� Se recomand` evitarea dulapurilor cu u[i glisante.
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� Aranjarea dulapurilor pentru juc`rii va \nlesni separarea copiilor \n func]ie de diferitele

centre de interes, formarea de grupuri mici sau desf`[urarea jocului individual.

� Sala de grup` va fi dotat` cu o canapea [i un scaun balansoar \n care educatorul poate leg`na

copiii obosi]i.

� Se vor acoperi sau bloca spa]iile mici dintre obiectele de mobilier pentru a evita accidentele. 

� Se vor instala paravane pentru a impiedica accesul copiilor \n spa]ii periculoase.

� Instala]iile pentru \nc`lzit vor fi prev`zute cu grilaje de protec]ie, ca [i ferestrele [i sc`rile.

� Prizele vor fi prev`zute cu dispozitive de acoperire.

� Mobilierul va fi [ters umed, zilnic sau ori de câte ori este nevoie pentru a se men]ine \n stare

de permanent` cur`]enie.

Juc`riile, materialele [i echipamentele pentru înv`]are îi vor stimula pe copii [i le vor

oferi ocazia s`-[i exprime op]iunile [i s`-[i dezvolte creativitatea. Ele vor fi adecvate vârstei

[i nivelului de dezvoltare al copilului [i nu vor constitui, prin form`, dimensiuni sau natura

materialului, un risc pentru s`n`tatea copiilor.

� Juc`riile vor fi construite din materiale u[oare (lemn, plastic, cauciuc, material textil

lavabil), pentru a putea fi mânuite f`r` ajutorul adultului, netoxice, necasabile, durabile [i

f`r` p`r]i deta[abile sau care ar putea fi rupte u[or [i \nghi]ite sau aspirate; de asemenea, vor

fi u[or de cura]at [i dezinfectat (vezi Anexa nr. 4).

� Juc`riile vor avea culori vii, forme variate [i posibilitatea de a emite diverse sunete, astfel

\ncât copilul s` le deosebeasc` dup` cel pu]in dou` criterii.

� Se va avea \n vedere asigurarea unui num`r suficient de juc`rii (cel pu]in de dou` ori mai

multe decât num`rul copiilor din grup`).

� Juc`riile vor fi grupate pe tipuri de activit`]i [i p`strate \n dulapuri sau rafturi destinate

anume acestui scop, joase, la \ndemâna copiilor. Se va urm`ri amenajarea de spa]ii largi,

astfel \ncât copiii s` aib` o bun` vizibilitate asupra juc`riilor [i s`-[i poat` exprima op]iunea.

� Juc`riile din lemn vor fi bine [lefuite [i f`r` p`r]i ascu]ite, iar cele din material textil vor fi

din materiale rezistente inclusiv la dezinfectare [i ignifuge.

� Nu se vor utiliza pentru joac` [i nu vor fi l`sate la \ndemâna copiilor obiecte cu

diametru sub 3 cm.

� Juc`riile vor fi cât mai diversificate,  replici  ale obiectelor reale la dimensiuni mici de copil

(oale, tig`i, linguri, pantofi, haine, p`pu[i, unelte, ma[ini etc.), pentru a le oferi copiilor

posibilitatea de a le manevra cu u[urint` [i de a-[i dezvolta creativitatea.

� Juc`riile vor fi verificate frecvent, iar cele rupte sau stricate vor fi retrase sau reparate. 

� Juc`riile, echipamentele [i materialele deteriorate, care expun la accidente, vor fi scoase din

folosin]`.

� Juc`riile vor fi cur`]ate, sp`late [i dezinfectate zilnic sau ori de câte ori este nevoie. Se vor

folosi uscate.

� Se admit juc`riile personale lavabile, care vor fi etichetate [i restituite.

� Copiii vor fi supraveghea]i pe tot timpul jocului astfel \ncât membrii personalului s` poat`

interveni pentru pre\ntâmpinarea accidentelor.    

Spa]iul pentru desf`[urarea activit`]ilor în aer liber va asigura dezvoltarea, înv`]area

activ` a copilului [i promovarea st`rii de s`n`tate, f`r` risc de accidente [i îmboln`viri. 

� Terenul de joac` trebuie cur`]at, \mprejmuit [i s` fie perfect vizibil pentru personal.

� Vara, va exista un loc umbros, pentru a evita expunerea excesiv` la soare a copiilor.

� Suprafa]a de joc va fi acoperit` cu materiale care amortizeaz` [ocurile: iarb`, nisip, pietri[,

rumegu[ \n strat de minimum 8 - 10 cm.
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� Spa]iul de joac` va fi prev`zut cu nisipar, leag`ne, tobogane, echipamente pentru c`]`rat,

eventual piscin` de dimensiuni mici, corespunz`toare vârstei copiilor, [i care nu expune la

accidente. Calitatea apei din piscin` va corespunde normelor actuale \n vigoare. |n tot timpul

jocului \n ap`, copiii vor fi supraveghea]i foarte strict.

� Juc`riile de exterior vor fi netoxice [i lipsite de p`r]i ascu]ite, contondente sau ruginite. Sunt

necesare g`letu[e, lope]i, mingi.

� Se va amenja un spa]iu separat pentru copiii foarte mici, astfel \ncât ace[tia s` se mi[te \n

voie [i s` nu fie deranja]i de copiii mai mari, cu motilitate mai dezvoltat`.

� Copiii vor folosi echipamentul \n mod corespunz`tor (de ex.: mersul \n sens invers pe

tobogan poate produce accidente).

� Materialele poten]ial periculoase vor fi ferite de accesul copiilor [i toate locurile \n care

copiii s-ar putea contamina sau accidenta vor fi prev`zute cu grilaje de protec]ie, sau

amplasate la distan]` de terenul de joac`.

� Spa]iul [i echipamentul de joac` vor fi verificate zilnic. Vor fi \ndep`rtate obiectele ascu]ite

(cioburi, pietre etc.), materialele murdare, fragmentele de juc`rii sau juc`riile stricate.

Acestea din urm` vor fi reparate. Groapa cu nisip va fi cur`]at` cel pu]in odat` pe zi.

� Se vor \ndep`rta plantele toxice crescute pe locul de joac`.

� Nu se vor folosi insecticide [i ierbicide.   

� Se va amenaja o teras` sau un spa]iu pentru dormit afar`. Acest spa]iu va fi la mic` distan]`

de cl`dire, \ntr-un loc ferit de zgomote, mai pu]in \nsorit [i, pe cât posibil, la distan]` de

terenul de joac`.

� Atât \n interior, cât [i afar`, spa]iul se va amenaja astfel \ncât persoanele care supravegheaz`

copiii s` poat` vedea \ntreaga grup`.

� Copiii vor sta afar` cât mai mult timp posibil.

� Copiii mai mari pot fi du[i \n grup mic (2-3 cu un conduc`tor) la plimbare \n parcurile din

\mprejurimi.

2.2. Rutina zilnic` 

Rutina zilnic` reprezint` totalitatea activit`]ilor de scurt` durat`, care au loc \n fiecare zi,

adesea de mai multe ori pe zi, efectuat` cu sprijinul adul]ilor [i care reprezint` pentru copii o

oportunitate de \nv`]are, de a da sens lumii \n care tr`iesc, de a-[i dezvolta personalitatea. Pentru

a fi \nsu[ite cu mai mult` u[urin]` de c`tre copil, se recomand` ca activit`]ile s` se desf`[oare

\ntr-o anumit` ordine [i succesiune stabil`, pentru a fi predictibile. Astfel copilul va avea

repere [i se va sim]i \n siguran]`.

Pentru adul]i, aceste activit`]i reprezint` ocazia de a se rela]iona cu fiecare copil, de a-l

\nv`]a s` aib` fa]` de ei sentimente de \ncredere [i securitate, de a le descoperi [i stimula

aptitudinile [i interesele. De aceea, activit`]ile zilnice trebuie valorificate maximal, pentru a se

constitui \n surse ale experien]elor de \nv`]are, având permanent \n vedere faptul c` fiecare copil

are o personalitate distinct` [i reac]ioneaz` \n felul lui.

Activit`]ile incluse \n rutina zilnic` sunt:

1. sosirea [i plecarea de la cre[`;

2. hr`nirea;

3. schimbarea scutecelor [i men]inerea igienei copilului; 

4. \mbr`carea;

5. odihna.
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|n cre[` se va stabili un orar zilnic orientativ dar predictibil pentru succesiunea

activit`]ilor, cu valoare de ghid, în func]ie de num`rul [i vârsta copiilor din cre[`, de nivelul

de dezvoltare [i caracteristicile nevoilor individuale ale copiilor, ]inându-se seama [i de

preferin]ele p`rin]ilor: 

� orarul va cuprinde cadrul general de planificare [i organizare a activit`]ilor zilnice de baz`,

cu men]iunea clar` c` are valoare de ghid [i nu este obligatoriu;

� se va urm`ri coeren]a regimului de acas` cu cel de la cre[`, cu respectarea succesiunii [i

predictibilitatea activit`]ilor, respectarea orarului [i duratei acestora;

� \n alc`tuirea orarului se vor avea \n vedere \mbinarea activit`]ilor dinamice de \nv`]are

cu activit`]i lini[tite (30 - 60 minute, de 2 ori pe zi, constând \n desenat, ascultat, povestit,

somn, \n func]ie de personalitatea [i dorin]a copilului), ca [i \mbinarea activit`]ilor din

clas` cu cele de afar`;

� orarul va fi flexibil [i va ]ine seama atât de nevoile de grup [i individuale ale copiilor, cât [i

de programul p`rin]ilor. Nu se va impune o limit` strict` de timp pân` la care copilul va fi

adus \n cre[`, dar pentru crearea deprinderilor este bine s` fie respectat un anumit program.

� Programul sugarilor va fi riguros individualizat.
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Tabelul nr. 3

ORAR ZILNIC ORIENTATIV

* \n desf`[urarea activit`]ilor [i a jocului, se va urm`ri petrecerea unui timp cât mai \ndelungat \n aer liber
(se recomand` 6 ore pe zi atunci când vremea permite [i nu sunt temperaturi extreme). Copiii vor fi sco[i
afar` [i iarna, pe o perioad` mai scurt`.

Educa]ia timpurie \n România

78

ORA SUGARI {I TÂRÂTORI MERG~TORI

(3-18 luni) (18 luni-3 ani)

6.30 - 9.00 - sosire-salut - sosire-salut

- schimbarea lenjeriei/igien` - schimbarea \mbr`c`min]ii/igien`

individual` individual`

- micul dejun - micul dejun

- joac`/odihn` (dup` nevoi) - joc individual sau \n perechi/odihn` 

dup` nevoi

9.00 -10.00 - muzic`, pove[ti, jocuri - activit`]i la mas`

interactive, activit`]i* de - muzic` [i mi[care* \n grup

stimulare a mu[chilor mari - igien` individual`/ tranzi]ie gustare

- igien` individual`/tranzi]ie,

gustare

10.00-12.00 - hr`nire/gustare - gustare

- igienizare dup` nevoi - activit`]i* pe centre: art`, joc de rol,

- activit`]i* de construc]ie, construc]ii, lectur`, muzic`

explorare c`r]i, juc`rii

12.00-13.00 - tranzi]ie pentru prânz, - tranzi]ie pentru prânz,

- schimbarea lenjeriei, - schimbarea lenjeriei,

- sp`larea pe mâini - sp`larea pe mâini

13.00-13.30 - Prânz - Prânz

- sp`larea pe mâini - sp`larea pe mâini

13.30-15.00 - somn/odihn` - somn/odihn`

15.00-15.30 - trezire/salut - trezire/salut

- schimbarea - schimbarea lenjeriei /deprinderi de

lenjeriei/igienizare dup` nevoi igien`/igienizare dup` nevoi

- joc* individual/\n perechi - joc* individual/\n perechi

15.30-16.00 - sp`larea pe mâini - sp`larea pe mâini

- gustare - gustare

- sp`larea pe mâini - sp`larea pe mâini

16.00-17.00 -activit`]i* -activit`]i*

17.00-18.00 - schimbarea lenjeriei/ - schimbarea lenjeriei/deprinderi de 

deprinderi de igien`-joc* igien`

interactiv/lectur`/muzic` - activit`]i la mas`

- tranzi]ie, plecare - muzic`, mi[care* \n grup

- tranzi]ie, plecare



Se va avea \n vedere satisfacerea necesita]ilor de odihn` [i hran` conform estim`rilor

men]ionate \n tabelul:

Tabelul nr. 4

NECESARUL ZILNIC ESTIMAT DE ODIHN~ {I HRAN~ PENTRU

DIFERITE VÂRSTE

În derularea activit`]ilor ce compun rutina zilnic`, se va avea în vedere comunicarea

permanent` cu copilul [i accentuarea aspectului educa]ional al fiec`rei activit`]i. |ngrijirea

primit` de un copil este parte integrant` a experien]ei sale de înv`]are. Educatorul va

comunica zilnic cu p`rin]ii, fiind un „partener social“ al familiei.

2.2.1. Sosirea [i plecarea 

Sosirea [i plecarea de la cre[` se vor face într-o atmosfer` calm`, vesel`, astfel încât

copilul s` le perceap` ca fire[ti [i s` nu fie supus stress-ului schimb`rii.

Calm sau nelini[tit, timid sau \ndr`zne], rotofei sau firav, sugar sau la vârsta  marilor
ucenicii, cu o privire mult prea iscoditoare sau cald` [i ascult`toare, copilul poate ajunge \n
cre[a/institu]ia dumneavoastr` [i atunci, ascuns \n bra]ele sau dup` fusta mamei, tr`gând-o pe
aceasta cu disperare de mân` sau ag`]ându-se de gâtul ei - pentru a fi sigur c` nu va fi abandonat
- sau p`[ind singur, mândru [i cu mult` siguran]`, el va intra \n sala de grup` \ntrebându-se cine
este persoana care \l \ntâmpin`, ce este locul unde se afl` [i ce se va \ntâmpla cu el aici.  De aceea
este esen]ial ca, \nainte de a fi l`sat pentru prima dat` la cre[`, copilul s` fie preg`tit (vezi
Admiterea copiilor \n cre[`).

� La sosirea \n cre[`, educatorul va \ntâmpina [i saluta vesel copilul [i p`rin]ii, f`când ca

desp`r]irea de ace[tia s` fie cât mai u[oar`.

� Educatorul va avea la \ndemân` o juc`rie care s` stârneasc` interesul copilului.

� Educatorul va asista cu r`bdare la ritualul de desp`r]ire a copilului de p`rin]i [i \i va \nv`]a

[i \ncuraja pe p`rin]i s` ini]ieze un astfel de ritual de bun-r`mas. P`rin]ii nu vor pleca

niciodat` pe ascuns, f`r` s`-i spun`  la revedere  copilului. Chiar dac` la \nceput acesta va

protesta, va \n]elege cu timpul sensul acestui ritual [i va avea sentimentul de siguran]`, c`

mama [i tata nu dispar pe nea[teptate. Ritualul zilnic va fi folosit ca reper.

� Educatorul va colabora cu p`rin]ii pentru a asigura o tranzi]ie cât mai u[oar` \ntre cas` [i

cre[`, avându-se \n vedere c` anxietatea manifestat` de copii \n ceea ce prive[te separarea

de mam`, [i care este maxim` la 8-9 luni, poate dura ani de zile (pân` ce copilul are 2,5 - 3

ani sau chiar mai mult) [i c` este o dovad` a normalita]ii emo]ionale la aceast` vârst`. Atât

desp`r]irea de p`rin]i, cât [i re\ntâlnirea cu ace[tia pot determina sentimente profunde, care

se manifest` \n func]ie de nivelul de dezvoltare [i temperamentul copilului.

� Educatorul va folosi momentele pe care le petrece cu p`rin]ii copilului, atât la venire, cât [i

la plecare, pentru a le comunica acestora principalele probleme legate de comportamentul

copilului \n ziua respectiv`, va face recomand`ri [i \i va \ncuraja pe p`rin]i \n rela]ia cu
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Vârsta Nr. ore somn/24 ore Nr. perioade de Nr. de mese

copilului somn

3 - 10 luni 14 - 15 ore 3x4 -6 ore 5 - 6 mese

11-24 luni 13 - 14 ore 3x3 - 4 ore 3 mese [i 2 (1) gust`ri

2-3 ani 10 - 11 ore Noaptea [i 1 sau 2 3 mese [i 1 sau 2 gust`ri

ore la prânz



micu]ul; de asemenea, la venirea copilului \n cre[` \i va \ntreba pe p`rin]i dac` au remarcat

particularit`]i \n comportamentul copilului.

� P`rin]ii vor fi \ncuraja]i s` aduc` la cre[` o juc`rie sau un obiect preferat de copil. Astfel el

se va sim]i mai \n siguran]` al`turi de un obiect cunoscut [i \ndr`git. De asemenea, p`rin]ii

vor fi \ncuraja]i s` aduc` fotografii de familie, care vor fi puse pe pere]i, iar educatorul va

discuta \n timpul zilei despre p`rin]i, astfel \ncât copiii s` \i simt` aproape.

� P`rin]ii vor fi invita]i s` vin` \n cre[` de câte ori au ocazia [i s` participe la programul

copilului. Transparen]a activit`]ii cre[ei este un principiu de baz`, menit s` creasc`

\ncrederea p`rin]ilor \ntr-un astfel de serviciu.

� Dup` plecarea p`rin]ilor, educatorul va da o preocupare copilului, astfel \ncât s`-i stârneasc`

curiozitatea [i acesta s` nu aib` r`gazul de a se sim]i abandonat sau trist.

� Educatorul va citi copiilor pove[ti având ca subiect venirea sau plecarea, ajutându-i pe

ace[tia s` \n]eleag` c` saluturile din pove[ti sunt similare celor pe care ei le schimb` cu

p`rin]ii.

� |nainte de plecarea de la cre[`, educatorul va organiza o perioad` de tranzi]ie, cu activit`]i

mai lini[tite, \n care copiii vor fi \nv`]a]i [i \ncuraja]i s` se bucure de revederea p`rin]ilor;

� P`rin]ii vor fi sf`tui]i s` ia copilul la ora la care este obi[nuit, astfel \ncât acesta s` nu a[tepte

prea mult ora plec`rii, deoarece aceast` a[teptare \i va produce tr`iri negative.

� Educatorul va spune neap`rat „la revedere“ tuturor copiilor [i p`rin]ilor.

2.2.2. Hr`nirea

Alimenta]ia va respecta recomand`rile nutri]ionale \n vigoare, în func]ie de vârsta

copilului [i de anotimp, iar servirea meselor va determina formarea unor deprinderi

alimentare favorabile unui stil de via]` s`n`tos.

� |n alc`tuirea meniului zilnic al copiilor se va ]ine cont de  recomand`rile nutri]ionale \n

vigoare [i de particularit`]ile copiilor. 

� Se recomand`, pe cât posibil, alc`tuirea unei ra]ii alimentare optime pentru fiecare copil,

dup` o atent` observare a acestuia [i \n func]ie de datele oferite de p`rin]i.

� Se recomand` ca, la alc`tuirea meniului, s` fie antrena]i [i p`rin]ii, pentru realizarea unei

complementarita]i \ntre mâncarea de la cre[` [i ceea ce i se ofer` copilului acas`. P`rin]ii vor

fi, de asemenea, sensibiliza]i/informa]i \n leg`tur` cu rolul educa]iei \n promovarea unei

alimenta]ii s`n`toase.

� Se va alc`tui unui meniu cât mai variat, pentru a acoperi nevoile nutri]ionale [i pentru a

stimula apetitul copiilor. 

� Meniul va avea structur` diferit` \n timpul unei s`pt`mâni.

� Se vor asigura \n mod obligatoriu feluri zilnice cuprinzând toate grupele alimentare,

respectiv: carne [i legume la o mas` principal` [i fructe cel pu]in la o gustare, proteine din

lapte, ou [i derivate din cereale, paste; se vor evita dulciurile concentrate (bomboane, rahat,

dulcea]` etc.).

� Se va avea \n vedere combinarea felurilor de mâncare de la mesele principale, astfel \ncât s`

fie complementare.

� Preparatele servite vor avea gust pl`cut, consisten]` potrivit` [i vor fi frumos prezentate;

dup` vârsta de un an, supa se poate \nlocui de dou` ori pe s`pt`mân` cu salat` de crudit`]i.

� Este recomandabil ca meniul s` fie diferit de la o zi la alta [i cât mai diversificat. 

� Copilul va mânca singur atunci când st` bine \n [ezut [i poate mânui linguri]a, iar educatorul

\l va ajuta [i \ncuraja; dac` totu[i dore[te s` m`nânce ]inut \n brate, i se va satisface dorin]a
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[i se va reveni blând la a[ezarea la mas`.

� Se recomand` ca, la \nceput, masa s` formeze un corp comun cu scaunul.

� Masa \n comun va \ncepe cu masa \n doi, apoi, când copiii sunt preg`ti]i, vor fi a[eza]i la

masa comun`, cu patru locuri.

� Copilului care \ncepe s` m`nânce la masa comun` i se vor explica [i va fi ajutat s` \n]eleag`

regulile sociale, iar restric]iile impuse nu vor fi ca o pedeaps`, ci o consecin]` fireasc` a

conduitei sale care este necesar a fi ameliorat`.

� Sugarilor alimenta]i la sân li se va crea condi]ia de a putea primi lapte de mam` muls [i

p`strat \n condi]ii igienice \n frigider sau se vor crea condi]ii mamei pentru a-l al`pta.

� Hrana va fi preparat` \n condi]ii de igien` maxim` pentru a preveni \mboln`virile de natur`

digestiv`, iar regulile pentru servirea mesei [i pentru igienizarea veselei (vezi Anexa nr. 5)

vor fi respectate cu stricte]e.

� Meniul zilnic va fi afi[at.

� Personalul va comunica mereu cu copilul. Acesta nu va fi for]at s` m`nânce, ci stimulat s`

o fac`. Refuzul va fi contracarat prin oferire, nu prin impunere, cu mult` r`bdare, ar`tându-i

copilului c` este \n]eles. O aten]ie special` se va acorda copiilor suferinzi de boli acute, care

nu vor fi \n nici un caz sili]i s` m`nânce.

� Se va ]ine seama de faptul c` ritualul mesei are un puternic caracter educativ, de aceea se va

crea o atmosfer` calm`, lini[tit`, pozitiv`, care s` \mbie copilul s` m`nânce.

� Alimentele oferite vor fi denumite corect [i \n mod repetat, pentru fixare.

� Nu li se va oferi copiilor o cantitate prea mare, pe care nu o pot mânca; se va prefera

suplimentarea por]iei, \n func]ie de reac]ia/dorin]a copilului.

� Dup` vârsta de 7 - 8 luni, copilul va fi l`sat s` foloseasc` tacâmuri boante.

� Diversificarea alimenta]iei sugarilor se va face \n strâns` colaborare cu p`rin]ii.

� Educatorul va cunoa[te mânc`rurile preferate ale fiec`rui copil, eventuale obiceiuri

alimentare, alergii alimentare, intoleran]e, iar regimul va fi adaptat acestor particularit`]i.

� Copiii vor fi \ndruma]i cu r`bdare [i perseveren]` s` urmeze regulile de conduit` social`, s`-[i

a[tepte rândul [i s` coopereze.

� |n timpul meselor, copiii vor fi observa]i [i se vor nota comportamentele neobi[nuite \n

caietul fiec`ruia; p`rin]ii vor fi \n[tiin]a]i despre felul \n care a mâncat copilul, ora ultimei

mese, mânc`rurile noi oferite, eventualele probleme digestive ale copilului [i atitudinea

general` a acestuia fa]` de mâncare. Educatorul va cere acelea[i date p`rin]ilor, când \[i aduc

copilul la cre[`.

� Colaborarea cu p`rin]ii [i comunicarea zilnic` pe tema alimenta]iei copilului este esen]ial`

[i constituie un mijloc de educa]ie nutri]ional` [i o tem` de dialog \n general dorit` de

p`rin]i.

Programul meselor:

� Pentru sugari (pân` la \mplinirea vârstei de un an), programul meselor va ]ine cont de

nevoile individuale ale acestora, iar pentru copiii de peste un an mesele principale vor fi

programate \n momente clare [i stabile ale zilei. Pentru gust`ri, se poate adopta un program

mai flexibil. 

� Copiii lua]i \n grij` pentru 2 - 4 ore trebuie s` primeasc` o gustare; cei lua]i \n grij` pentru

6 - 8 ore vor primi fie o mas` [i dou` gustari, fie dou` mese [i o gustare, iar cei lua]i \n grij`

pentru mai mult de 10 ore vor primi trei mese [i dou` gust`ri. 

� Se vor prefera ca desert fructele sau sucurile naturale [i se va evita excesul de dulciuri [i de sare.
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� Mesele vor fi programate astfel \ncât copiii s` nu fie trezi]i din somn sau \ntrerup]i dintr-o

activitate care le face pl`cere; se va ]ine seama de „macheta“ zilnic` orientativ`, dar

programul meselor se va adapta de la caz la caz; se recomand` \ns` ca intervalul dintre mese

s` nu fie mai mic de 3 ore.

2.2.3. Schimbarea scutecelor [i men]inerea igienei copilului

Copiii vor fi schimba]i ori de câte ori este necesar, în condi]ii de igien` maxim`, iar

personalul va valoriza aceste momente de intimitate, comunicând cu copilul. Se va avea în

vedere permanent c` schimbarea scutecelor, folosirea toaletei [i sp`latul pe mâini sunt

experien]e de înv`]are.

� Schimbarea scutecelor ofer` educatorului ocazia stabilirii unui contact prelungit cu un singur

copil. De aceea este esen]ial ca educatorul s` valorifice aceste momente pentru a comunica

cu copilul, a practica anumite jocuri [i a-l ini]ia, denumindu-i p`r]ile corpului, haine sau

no]iuni de genul ud/uscat, cald/rece etc. 

� Educatorul va planifica schimbarea scutecelor de câteva ori pe zi, pentru a evita disconfortul

copiilor. De asemenea, schimbarea scutecelor se va face ori de câte ori este necesar.

� Se vor explica p`rin]ilor regulile [i programul de schimbare a scutecelor [i vor fi \ncuraja]i

s` foloseasc` [i acas` procedee similare.

Ce trebuie avut \n vedere la schimbarea scutecelor

� |n cre[`, se recomand` utilizarea scutecelor impermeabile de unic` folosin]`, dar se accept`

[i scutece obi[nuite. Se accept` ca p`rin]ii s` aduc` pentru copii scutece impermeabile de

unic` folosin]`.

� Regulile pentru schimbarea scutecelor (vezi anexa 5.3) vor fi afi[ate [i discutate cu

p`rin]ii.

� Schimbarea scutecelor se va face \n imediata apropiere a unei chiuvete, la care copiii pot fi

sp`la]i;

� Se va avea \n vedere men]inerea regulilor de strict` igien` \n scopul prevenirii

\mboln`virilor.

� Se va urm`ri schimbarea copiilor pu]in \nainte de ora plec`rii. P`rin]ii vor fi multumi]i s`-[i

g`seasc` copilul curat [i preg`tit de plecare.

� Se va urm`ri pe cât posibil evitarea eritemelor fesiere, care determin` un efect psihologic

extrem de nefavorabil asupra p`rin]ilor [i un climat de ne\ncredere [i necooperare.

� Scutecele folosite vor fi colectate \n recipiente speciale [i \nchise; cele de unic` folosin]` vor

fi colectate \n pungi [i aruncate, iar scutecele de pânz` vor fi sp`late [i dezinfectate zilnic. 

� Copiii \[i pot exersa deprinderile de igien` \n repetate rânduri, \n timpul unei zile,

supraveghea]i de educator. Se vor respecta [i \ncuraja intimitatea [i independen]a copilului.

� Se recomand` exersarea deprinderilor de folosire a toaletei/oli]ei dup` vârsta de 18 luni, dar

se va ]ine seama de dorin]a copilului [i de op]iunea p`rin]ilor.

� Educatorul va colabora cu familia pentru a stabili obiectivele legate de igiena personal` a

copilului, pentru a evita ca acesta s` primeasc` mesaje contradictorii din partea adul]ilor

importan]i pentru el. De asemenea, educatorul va ajuta p`rin]ii s` fie reali[ti \n a[tept`rile

legate de folosirea WC-ului [i va adopta o atitudine lini[titoare [i relaxat`.

� Educatorul va discuta cu p`rin]ii despre modul \n care ace[tia \l ajut` pe copil s` foloseasc`

toaleta acas` [i despre semnele care arat` c` sunt preg`ti]i pentru aceasta: copiii r`mân usca]i

o perioad` mai lung`, se a[eaz` \mbr`ca]i pe oli]` sau pe WC, dau de \n]eles prin semne sau
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cuvinte \nainte sau dup` un act fiziologic, sunt capabili s`-[i dea jos hainele cu un ajutor mic.

� Oli]ele [i WC-urile vor fi cur`]ate [i dezinfectate ori de câte ori este nevoie, iar regulile de

folosire a acestora vor fi afi[ate.

� |n cazul \n care exist` copii cu boli diareice acute, se vor lua m`suri speciale de prevenire a

r`spândirii infec]iei: personalul va folosi m`nu[i sau \[i va dezinfecta mâinile dup`

schimbarea copiilor, se vor folosi scutece de unic` folosin]` care vor fi apoi puse \n gunoi,

bine \mp`turite [i acoperite imediat, se vor respecta cu stricte]e regulile de igien`. 

2.2.4. |mbr`carea

Îmbr`carea [i dezbr`carea se vor desf`[ura în mod natural în cursul unei zile [i vor

oferi copiilor prilejul de a câ[tiga independen]` prin exersarea unor deprinderi individuale.

Aceste activit`]i vor constitui o experien]` pozitiv` în via]a copiilor.

� Educatorul va folosi aceste momente pentru a stabili contacte speciale cu copilul, va practica

anumite jocuri simple, astfel \ncât acesta s` fie tentat s` participe la activitatea de

\mbr`care/dezbr`care. De asemenea, se vor denumi p`r]ile corpului, obiectele de

\mbr`c`minte [i culorile acestora [i se vor dezvolta anumite ritualuri pentru a \nlesni

\nv`]area.

� Copilului i se va oferi prilejul de a urma instruc]iuni simple. Educatorul va identifica

deprinderile fiec`rui copil [i va decide cât de mult trebuie s` intervin`, respectând \ns`

principiul de a interveni cât mai pu]in, pentru a stimula independen]a copilului [i a-l ajuta s`

se simt` competent.

� Educatorul nu va repartiza copilului sarcini prea grele pentru el, pentru a-l \mpiedica s` se

simt` frustrat datorit` ne\ndeplinirii lor. 

� Unii copii pot protesta sau \ncerca s` se sustrag` acestor activita]i. Educatorul \i va implica

pe cât posibil \n procesul de \mbr`care/dezbr`care. Dac` protestele continu`, el va fi calm

dar ferm [i va termina cât mai rapid posibil activitatea respectiv`.  

� Educatorul va recomanda p`rin]ilor s` foloseasc` haine mai largi [i u[or de mânuit. De

asemenea, va recomanda p`rin]ilor s` aduc` haine de schimb, deoarece copiii reac]ioneaz`

mai favorabil la lucrurile cunoscute.

� Hainele vor avea semne particulare, pentru ca personalul s` poat` identifica rapid copilul

c`ruia \i apar]in.

� Dac` exist` copii cu nevoi speciale, care nu vor putea \ndeplini anumite activit`]i, educatorul

\i va ajuta, asigurându-se \ns` c` particip` [i ei la activitatea de grup.

� Educatorul va comunica frecvent cu p`rin]ii [i \i va \nv`]a s` stimuleze copilul s` se \mbrace

singur.

2.2.5. Odihna

|n organizarea programului zilnic, se va avea în vedere rezervarea unui interval de

timp pentru odihn`/somn, corespunz`tor vârstei [i nevoilor individuale ale copiilor. 

� Copiilor care frecventeaz` regulat cre[a [i r`mân mai mult de 4 ore pe zi li se va asigura un

p`tu] individual, marcat cu numele copilului, pentru odihn`. Copiii vor dormi \n acela[i p`tu]

\n fiecare zi.

� Orarul zilnic orientativ va cuprinde o perioad` de somn/odihn` programat`, \n func]ie de

vârsta copiilor, dar se va respecta nevoia de odihn` a fiec`rui copil.

� Copiii nu vor fi contrân[i s` doarm`; celor care nu dorm sau se trezesc mai devreme li se va

permite s` p`r`seasc` patul [i s` se joace \n lini[te sau s` participe la activit`]i calme, de

Educa]ia timpurie \n România

83



exemplu lectura unei pove[ti; se va cultiva respectul reciproc \nv`]ând copiii s` nu se

deranjeze unii pe al]ii.

� Educatorul va discuta cu p`rin]ii despre orarul de somn al copiilor [i va respecta preferin]ele

acestora \n leg`tur` cu intervalul de somn al copilului.

� Copiii vor adormi mai lini[ti]i având la culcare o juc`rie de plu[ lavabil` sau un obiect

preferat adus de acas`. 

� Fiecare copil va avea \n pat o juc`rie care s`-i atrag` aten]ia la trezire.

� Educatorul va dezvolta un ritual zilnic premerg`tor somnului - de exemplu lectura unei

pove[ti sau muzic`. Aceasta \i va ajuta pe copii s`-[i creeze reflexul de a se odihni.

� Educatorul \i va \ntreba pe p`rin]i ce semne manifest` copilul când \i este somn [i care este

ritualul culc`rii, pentru a asigura condi]ii similare \n cre[`.

� Copiii pot fi ]inu]i \n bra]e sau leg`na]i \nainte de culcare, dac` sunt obi[nui]i cu acest ritual

acas`.

� Se recomand` pentru copiii mai mici ca s` fie l`sa]i s` doarm` afar` sau pe teras`, \n condi]ii

sigure [i supraveghea]i permanent.

� Copiii vor fi lua]i din pat imediat dup` trezire [i du[i \n sala de activit`]i. Se va evita l`sarea

\n pat a unui copil mai mult de 15 minute dup` trezire, chiar dac` pare s`-i convin` aceast`

situa]ie.

� Spa]iul de somn poate fi \nconjurat de rafturi cu juc`rii, care vor stimula aten]ia [i

curiozitatea copiilor la trezire. Rafturile vor fi de \n`l]ime joas`, astfel \ncât educatorul s`

poat` supraveghea permanent spa]iul de somn.

� Educatorul va nota date particulare referitoare la odihna copilului (cât a dormit, ora trezirii,

dac` a adormit greu, cum a dormit) [i le va comunica p`rin]ilor copilului.

� Somnul copilului, ca [i alimenta]ia, vor constitui un subiect zilnic de discu]ie \ntre educator

[i p`rin]i.

2.3. Activit`]ile de \nv`]are

Fiecare moment tr`it de copil este o ocazie de a \nv`]a ceva: ritualul primirii zilnice, masa,

jocul liber sau dirijat, toate acestea \l pot pune pe copil \n fa]a unor situa]ii noi, din toate \[i poate

\mbog`]i bagajul de tr`iri [i de cuno[tin]e.

Capitolul Activit`]ile de |nv`]are se refer` la activit`]ile organizate, pe care le desf`[oar`

personalul educativ cu grupuri de copii, chiar cu \ntreaga grup`.

|n timpul activit`]ilor de \nv`]are, personalul de educa]ie, educatorii vor crea situa]ii

numeroase [i variate prin care copilul s` \nve]e, asigurându-i-se, totodat`, libertatea de

ac]iune, de a alege.

� Educatorul \[i va planifica activit`]ile pe teme, con]inut [i strategii, astfel \ncât grupele de

activit`]i s` fie variate, s` alterneze jocul vioi [i solicitant cu altul lini[titor, cu odihna sau

„contemplarea“. Va avea grij` s` respecte „tranzi]ia“ care precede masa, somnul, plecarea

de la cre[`.

� Adultul va observa fiecare copil \n timpul activit`]ilor [i se va adapta la reac]iile constatate.

� Educatorul va asigura posibilitatea copilului de a alege, \n cadrul fiec`rei activit`]i. Mijloacele

de realizare, materialele de lucru [i chiar tipul de activitate vor fi propuse copilului, \n nici un

caz impuse. Copiii vor avea la \ndemân` juc`rii [i materiale variate, netoxice, \n num`r cel

pu]in dublu fa]` de num`rul copiilor din grup` (de exemplu, pentru desen, vor avea coli de

hârtie de forme [i culori variate, tempera diluat`, creioane ceracolor, carioca etc.).
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� |n toat` perioada din zi pe care adultul de la grup` (educatorul) o petrece cu copiii, el va

respecta câteva principii foarte importante \n desf`[urarea cu succes a activit`]ilor de

\nv`]are.

� S` stea cât mai des [i \ndelung la acela[i nivel cu copii, schimbându-[i locul din când \n

când, ceea ce \i stimuleaz` pe copii s`-l urmeze. Comunicarea verbal` [i mai ales cea

nonverbal` cu copiii se realizeaz` mult mai bine astfel, decât când copilul este obligat s`

priveasc` \n sus.

� S` verbalizeze fiecare gest pe care-l face. |n felul acesta, copilul va \nv`]a cum se folosesc

materialele, juc`riile puse la dispozi]ie. Povestirea [i comentarea unor evenimente din

timpul zilei la care copilul a participat, pove[ti, poezii, cântece legate de via]a lui sunt tot

atâtea situa]ii de \nv`]are. Aten]ie! Imita]ia este foarte important` la aceast` vârst`.

Educatorul va vorbi copiilor pronun]ând cuvintele clar [i va fi foarte atent la felul \n care

el \nsu[i discut` cu colegii de serviciu, cu p`rin]ii, cu un interlocutor prin telefon.

� S` \nlesneasc` posibilit`]ile copiilor de a interac]iona. Astfel, un sugar va fi luat \n bra]e

[i dus \ntre al]i copii mai mari din grup` pentru a se vedea, atinge, auzi, comunica.

� S`-i ajute pe copii s` exploreze lumea din jur, s`-i lase s` analizeze [i s` descopere, dar

cu mult` aten]ie la prevenirea accidentelor [i a \mboln`virilor.

� S` cedeze copiilor rolul de conduc`tor al jocului pe m`sur` ce ei au deprins regulile.

� Toate activit`]ile se \ntrep`trund, dar pentru a le putea planifica, pentru a le cuprinde pe

toate, pentru clarificarea expunerii, tipurile de activit`]i [i vârstele copiilor sunt grupate

schematic mai jos.   

Tabelul nr. 5

TIPURI DE ACTIVIT~}I

� Activit`]ile de \nv`]are sistematizate astfel sunt cele care se fac cu \ntreaga grup` sau cu

gupuri mici, um`rind un plan, astfel \ncât s` fie cuprinse toate de-a lungul unei s`pt`mâni.

Num`rul de activit`]i men]ionat \n tabel este recomandat de speciali[ti ca fiind minim.

� Durata fiec`rei activit`]i va fi mai mare sau mai mic` \n func]ie de interesul manifestat de

copii. Se \ncepe cu 5-6 minute \n cazul sugarilor, se ajunge la 15-20 minute pentru o

activitate a copiilor de 2-3 ani.

� Educatorul va urm`ri reac]ia copilului la activitatea propus` [i \[i va modela atitudinea

stimulând copilul, antrenându-l sau oprind ac]iunea \nceput` pentru a o relua mai târziu. 

2.3.1 Jocul

Pentru copilul mic, jocul este o cale indispensabil` înv`]`rii. Copilul va înv`]a s` se

joace, singur [i cu al]ii, s` împ`rt`[easc` bucuria cu ceilal]i, precum [i s`-[i asume un rol.
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Nr. Categoria de activitate Sugari Copii de Copii de 

crt. 1-2 ani 2-3 ani

1 Jocuri 2 4 6

2 Activit`]i artistice [i de \ndemânare 1 2 2

3 Activit`]i de muzic` [i de mi[care 1 2 3

4 Activit`]i de crea]ie [i de comunicare 1 3 4

5 Activit`]i de cunoa[tere 1 2 3

6 Activit`]i \n aer liber 3 4 6

Total activit`]i/s`pt`mân` 9 17 24



Tabelul nr. 6

TIPURI DE JOC

X = Da (activitatea se recomand` la grupa de vârst` respectiv`)

Toate jocurile vor fi adaptate posibilit`]ilor copiilor din grup, vârstelor biologice, experien]ei

anterioare a copiilor, particularit`]ilor individuale [i familiale.

Dar, indiferent de vârsta copiilor, educatorul va avea \n vedere principiile men]ionate mai

jos.

� Educatorul \i va stimula [i \ncuraja pe copii s` cunoasc` [i s` cerceteze juc`riile (culoare,

form`, consisten]`, eventual miros). Li se va spune [i ar`ta ce se face de obicei cu fiecare

obiect pus la dispozi]ie (leg`n`m p`pu[a, facem un turn din cuburi etc.).

� Educatorul \i va \ndemna pe copii s` se joace \mpreun`, s` interac]ioneze, s` se priveasc` \n

timpul jocului.

� Educatorul \i va \nv`]a pe copii s` respecte câteva reguli simple ale unui joc: s` r`spund` la

chemare, s` reac]ioneze - potrivit jocului- la un semnal sonor sau vizual, s` fac` ordine dup`

ce s-au jucat cu ceva, s` aplaude un r`spuns bun etc..

� Educatorul \i va ajuta pe copii s` grupeze obiectele dup` câteva criterii (form`, culoare,

m`rime etc.).

� Educatorul va ini]ia jocuri de grup cu teme din via]a obi[nuit` (de-a familia, de-a mama, de-a

gr`dini]a), fiecare din copii fiind antrenat \n asumarea unui rol.

� Educatorul va fi atent la integritatea juc`riilor [i la calitatea materialelor, astfel \ncât ele s`

nu fie periculoase pentru copii.

� Educatorul va l`sa copilul s` aleag` din diversitatea de juc`rii puse la dispozi]ie [i s` se

bucure de joc.

2.3.2. Activit`]i artistice [i de \ndemânare

Copilul va \nv`]a s` foloseasc` instrumente/mijloace/materiale necesare pentru aceste

activit`]i. Va fi stimulat s`-[i exprime astfel sentimente, idei, tr`iri.

Tabelul nr. 7

ACTIVIT~}I ARTISTICE {I DE |NDEMÂNARE

� Educatorul va favoriza folosirea liber`, f`r` nici un fel de constrângeri a posibilit`]ilor de a

desena [i picta; va \ncuraja orice astfel de manifestare, de exemplu m`zg`liturile cu degetul

ale copiilor de 10-11 luni sau mai mici.

� Educatorul va \ndemna copiii s` foloseasc` orice instrument cu care se poate desena, ini]ial
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Vârsta Jocul cu Jocul Jocul Jocul cu Jocul de Jocul

juc`ria simbolic senzorial nisip [i ap` construc]ie didactic

Pân` la 1 an X X X

De la 1 la 2 ani X X X X X

De la 2 la 3 ani X X X X X X

Vârsta Desen Pictur` Modelaj Activit`]i practice [i gospod`re[ti

pân` la 1 an X

de la 1 la 2 ani X X X X

de la 2 la 3 ani X X X X



completând sau imitând desenele adultului.

� Educatorul va oferi copiilor posibilitatea de a desena, picta pe o suprafa]` dat` (coal` de

hârtie A4) sau liber` (asfalt, cartoane mari, tabl`).

� Educatorul va \ncuraja copiii s` \ntrebuin]eze instrumente improvizate (degetul/mâna

\nmuiate \ntr-un colorant netoxic, o perie de din]i, un burete, un ghem de a]` etc.).

� Educatorul va \nv`]a copiii s` lucreze cu ceea ce au la \ndemân` [i s`-[i fac` juc`rii din

ghinde, nuci, frunze, conuri, sâmburi de caise/piersici (Aten]ie! Nu semin]e sau alte boabe

mici, care pot fi puse \n gur` de copilul mic, \n dorin]a lui de a cunoa[te).

� Educatorul va folosi desenul/pictura pentru a-i \nv`]a pe copii culori, forme geometrice.

� Educatorul va stimula copiii s` participe la \nfrumuse]area s`lii grupei, inclusiv folosind

desenele f`cute de ei. Educatorul va vorbi cu copiii, le va cere p`rerea asupra imaginilor,

construc]iilor care vor fi folosite pentru a face estetic locul \n care \[i petrec timpul.

� Educatorul \i va \nv`]a pe copii cum s` respecte regulile jocului, s` foloseasc` materialele [i

instrumentele [i cum trebuie aranjate dup` ce au terminat o activitate.

� Educatorul va antrena copiii de 1-3 ani \n activit`]i practice [i gospod`re[ti pentru \ngrijirea

plantelor din cre[`, a animalelor de cas`, pentru aranjarea mesei [i preg`tirea unor

mânc`ruri, bine\n]eles folosind aceast` ocazie pentru a le fixa reguli de igien` (sp`larea

mâinilor, a fructelor [i legumelor etc.).

2.3.3. Activit`]i de muzic` [i de mi[care

Copilul va înv`]a s` asculte muzic`, va fi stimulat s` redea melodii, exprimându-[i

astfel tr`iri, sentimente, ac]iuni.

Tabelul nr. 8

ACTIVIT~}I DE MUZIC~ {I DE MI{CARE

� Copiii - inclusiv sugarii mici - se bucur` de muzic` (melodii lente, coruri de copii, cântece

cu onomatopee, muzic` simfonic` armonioas`, doine [.a.).

� Educatorul va lini[ti copiii cu cântece de leag`n; pentru sugari se pot folosi casete audio,

pentru un fond muzical adecvat.

� Educatorul va folosi muzica [i mi[carea fireasc` \n timpul unor jocuri, \n \ngrijirea normal`

de zi cu zi a copilului.

� Educatorul va stârni interesul copiilor pentru muzic` povestindu-le despre ce este vorba \ntr-un

cântec pe care apoi \l va interpreta.

� Educatorul \i va stimula pe copiii mai mari de 18-20 luni s` povesteasc` sau s` repete

cântecele, s` se mi[te \n ritmul muzicii, a[a cum o simte fiecare, f`r` a \ncerca s` le imprime

ni[te tipare conven]ionale.

� Educatorul va familiariza copiii cu diferite genuri de muzic`, diferite ritmuri.

� Educatorul va oferi copiilor posibilitatea de a face cuno[tiin]` cu instrumente muzicale

(fluier, muzicu]`, chitar`, tob` etc.) [i de a le folosi. Copiii vor fi stimula]i s` produc` sunete

cu ajutorul unor obiecte care le sunt la \ndemân` (sticle de plastic cu ap`, cutii - bine \nchise
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Vârsta Audi]ii Jocuri Jocuri cu  Cântece Euritmie

muzicale text [i muzic`

pân` la 1 an X X X

de la 1 la 2 ani X X X

de la 2 la 3 ani X X X X X



- cu pietricele etc.).

� Educatorul \i va \nv`]a pe copii s` cânte \n grup, \i va \ndemna s` se mi[te liber pe ritmul

melodiei. Pe copiii de 2-3 ani, educatorul \i va familiariza cu disciplina ascult`rii muzicii, cu

explicarea textului/temei muzicale, ]inând treaz interesul copiilor [i f`r` a-i plictisi, prin

prelungirea audi]iei.

� Copiii dota]i pentru muzic` vor fi \ncuraja]i [i ajuta]i s`-[i dezvolte aptitudinile.

� Educatorul va organiza spectacole, jocuri interactive, concursuri etc, prin care s` dezvolte

spontaneitatea, creativitatea, comunicarea, dezinvoltura copiilor, urm`rind, \n acela[i timp,

[i asigurarea particip`rii publicului la manifestarea artistic`.

� Educatorul va organiza spectacole prilejuite de s`rb`tori religioase, s`rb`tori na]ionale, ziua

mamei etc, insistând asupra form`rii deprinderilor de activitate \n grup, de comunicare prin

muzic`, de socializare.

� Muzica, \n surdin`, poate fi fondul sonor al vie]ii sugarilor, precum [i al desf`[ur`rii

activit`]ilor de rutin` [i al unor activit`]i de \nv`]are, cu ritmuri adecvate vârstelor [i

activit`]ilor [i asigurând un repertoriu bogat. 

2.3.4. Activit`]i de crea]ie [i  comunicare

Copilul va înv`]a s` în]eleag` [i s` transmit` dorin]e, inten]ii, sentimente, gânduri, cu

ajutorul gesturilor [i al vorbirii.

Tabelul nr. 9

ACTIVIT~}I DE CREA}IE {I COMUNICARE

|ntregul personal le va vorbi copiilor când au ac]iuni comune (activitatea de rutin`,

plimb`ri, \ntâlniri \ntâmpl`toare cu buc`tarul, administratorul etc.); o vor face folosind

cuvinte accesibile copiilor, care le \mbog`]esc tr`irile [i cunoa[terea, pronun]ate clar, dar

nefor]at.

|n activit`]ile de crea]ie [i de comunicare, educatorii vor urm`ri, \n plus, câteva reguli.

� Educatorul le va vorbi copiilor (pove[ti, \ntâmpl`ri de peste zi, evenimente) [i \i va \ncuraja

s` povesteasc`, a[a cum pot, f`r` a-i \ntrerupe. Educatorul va privi \n ochi copilul cu care

vorbe[te, astfel \ncât el s` \nve]e pronun]area inclusiv imitând felul \n care este spus un

cuvânt nou. Sugarii [i cei pu]in mai mari vor fi \ndemna]i s` arate  - cu privirea sau cu mâna

- obiecte cunoscute, denumite de educator.

� Educatorul va r`spunde oric`rui tip de limbaj ini]iat de copil [i va continua comunicarea cu

el atâta vreme cât copilul manifest` interes. Vocalizele sugarilor, gesturile expresive ale

celor de 1-2 ani sunt semne c` ei vor s` discute. |n dialogul cu sugarii, educatorul se va

apropia de ei pentru a fi v`zut când vorbe[te [i pentru a permite ca micu]ul s`-i ating` fa]a

cu mâna.

� Educatorul va citi din c`r]i cu ilustra]ii simple [i colorate, cu copiii al`turi, \ndemnându-i s`

r`sfoiasc` [i ei cartea, eventual s` comenteze imaginea [i textul auzit. Cei mai mici, mai ales
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Vârsta Povestiri Memoriz`ri Lucrul cu cartea Citire de imagini

Pân` la 1 an X X X X

De la 1 la 2 ani X X X X

De la 2 la 3 ani X X X X



sugarii, vor avea la dispozi]ie pliante (lavabile [i f`r` culori toxice) cu imagini din mediul

obi[nuit (animale, plante, copii etc.) pe care le pot cunoa[te inclusiv b`gându-le \n gur`.

� Educatorul le va propune copiilor s` citeasc` etichete cu câte un desen care s` le marcheze

locul la mas`, p`tu]ul, sacul cu \mbr`c`minte.

� Educatorul va folosi, pentru copiii de 2-3 ani, c`r]i cu pove[ti scurte, cu ac]iune simpl`, cu

câte un cuvânt sau o rim` sau un cântecel (ex. Trei iezi cucuie]i) care se repet`. Copiii vor

fi stimula]i s` \nve]e [i s` recite - spontan, eventual la solicitare - mici poezii, num`r`tori din

jocuri.

� Educatorul va ini]ia jocuri de pronun]ie [i de recunoa[tere a imaginilor prin intermediul unor

glume (de ex.: vorbe[te despre m`r [i arat` o poz` cu un avion); \i \ndeamn` pe copii s`

corecteze gre[eala.

� Copiii vor fi \nv`]a]i s` se poarte frumos cu c`r]ile (ele se citesc cu mâinile curate, se

r`sfoiesc cu grij`, se pun \n bibliotec`, trebuie respectate). Se va insista verbal asupra nevoii

de p`strare a c`r]ilor care vor fi „citite“ \mpreun` cu adultul, care va fi modelul de imitat.

� Tematica povestirilor, f`r` a fi moralizatoare cu orice pre], va fi \ndreptat` spre promovarea

valorilor autentice.

2.3.5. Activit`]i de cunoa[tere

Copilul va înv`]a despre el, despre lumea înconjur`toare, va fi ajutat s` o exploreze [i

s` experimenteze, asigurându-i securitatea.

Tabelul nr. 10

ACTIVIT~}I DE CUNOA{TERE

� Educatorul \i va ajuta pe copii s`-[i cunoasc` propriul corp, fiin]e [i obiecte din jurul lor,

denumindu-le \n timpul activit`]ilor de rutin` [i \n activitatea de cunoa[tere. Când vârsta o

permite, \i va stimula pe copii s` vorbeasc` despre toate acestea.

� Educatorul va r`spunde \ntreb`rilor puse de copil (clar, scurt, respectând adev`rul, \n cuvinte

simple, obi[nuite), promovând aspectele afective [i de respect pentru ceilal]i.

� Educatorul va \nv`]a copiii s` cunoasc` forme, culori, m`rimi, simboluri (de exemplu:

semne de circula]ie), s` grupeze obiectele cu care au de-a face, s` numere pân` la 4-5 (la

2-3 ani), s` compare (dup` culoare, m`rime, pozi]ie), s` fie aten]i la \n[iruirea \n timp a unor

activit`]i ale lor.

� Educatorul va antrena copiii \n \ngrijirea plantelor [i animalelor, respectând igiena proprie

[i a celorlal]i, precum [i normele de convie]uire social`.
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Vârsta Observ`ri Lecturi Activit`]i Convorbiri Jocuri Experimente

dup` matematice didactice

imagini

Pân` la 1 an X X X X

de la 1 la 2 ani X X X X X X

de la 2 la 3 ani X X X X X X



2.3.6 Activit`]i \n aer liber

Copilul va fi \ncurajat s` fac` mi[care [i va înv`]a s` utilizeze aparate [i accesorii de

joac` specifice jocurilor [i activit`]ilor în aer liber.

Tabelul nr. 11

ACTIVIT~}I |N AER LIBER

� Educatorul va antrena copiii la jocuri \n aer liber, urm`rind solicitarea tuturor grupelor

musculare. Va ini]ia [i va participa la jocuri care includ alerg`ri, diferite feluri de mers (pe

vârfuri, pe c`lcâie, pasul piticului etc.), mici s`rituri.

� Educatorul va pune la \ndemâna copiilor accesorii de joac`, juc`rii care bucur` copilul [i \l

stimuleaz` s` se mi[te (mingi, sc`ri]e \nclinate [i bine fixate, corzi de s`rit pentru cei de

2-3 ani).

� Educatorul va familiariza copiii cu câteva comenzi simple din sport (drep]i, pe loc repaus

etc.), cu mi[c`ri f`cute pe un ritm dat [i executate \mpreun`, \n grup.

� Educatorul \i va \nv`]a pe copii s` se joace cu nisip [i cu ap`.

� |n timpul jocului \n aer liber, educatorul le va vorbi copiilor despre ceea ce fac, va observa

reac]ia la efort a fiec`rui copil, va fixa - [i cu aceast` ocazie - reguli de igien` (tragem aerul

pe nas [i \l d`m afar` pe gur`, ne sp`l`m pe mâini când venim de afar` etc.).

� Educatorul \i va stimula pe copii se se mi[te liber, \n ritmuri proprii, respectând -  \n acela[i

timp - dorin]ele celorlal]i.
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Vârsta Plimb`ri Jocuri la Jocuri [i Utilizarea aparatelor

nisipar \ntreceri sportive de joac`

pân` la 1 an X

de la 1 la 2 ani X X

de la 2 la 3 ani X X X X



CAPITOLUL 3 
PARTENERIATUL CU P~RIN}II {I COMUNITATEA

Parteneriatul cu p`rin]ii [i comunitatea va fi construit, sus]inut [i

consolidat.

Parteneriatul cu familia urm`re[te:

� informarea familiei \n leg`tur` cu mandatul cre[ei, valorile promovate [i cerin]ele de

func]ionare, drepturile [i obliga]iile familiei;

� implicarea familiei \n planificarea programului copiilor;

� cooptarea p`rin]ilor ca parteneri egali \n orice decizie care prive[te copilul lor, \n evaluarea

procesului educativ [i \mbun`t`]irea programului;

� implicarea familiei \n activit`]ile din programe (realizarea de materiale didactice,

\ntre]inerea sau amenajarea unor spa]ii, repararea unor articole de lenjerie), activit`]i care

vor fi alese \n func]ie de disponibilitatea [i priceperea fiec`ruia;

� informarea [i formarea p`rin]ilor, prin diferite mijloace, cu privire la nevoile [i drepturile

copilului, tehnici de \ngrijire/educare integrat`, educa]ie pentru s`n`tate, cu accent pe

necesitatea continuit`]ii dintre atitudinea din cre[` [i cea de acas`;

� organizarea de reuniuni regulate pentru informarea reciproc` asupra evolu]iei copiilor [i

pentru evaluarea dezvolt`rii;

� organizarea de reuniuni pe teme de interes solicitate de p`rin]i;

� oferirea de materiale scrise, bro[uri, c`r]i de informare asupra dezvolt`rii copilului [i asupra

cerin]elor educa]ionale;

� comunicarea verbal` direct`, scris` - caiet de coresponden]`, telefonic` - dup` caz -  pentru

informarea reciproc` asupra evolu]iei zilnice a copilului [i asupra evenimentelor deosebite

care apar;

� lucrul cu p`rin]ii, \n cadrul \ntâlnirilor de grup, va avea \n vedere competen]ele parentale,

cre[terea [i dezvoltarea contactelor individuale \ntre p`rin]i pentru con[tientizarea rolului

complementar al cre[ei [i nu de substituire a educa]iei din familie;

� antrenarea p`rin]ilor la organizarea unor momente festive din cre[`, la care s` fie invita]i [i

membri ai familiei l`rgite;

� antrenarea p`rin]ilor \n sus]inerea intereselor cre[ei [i \n informarea comunit`]ii asupra

reu[itelor pentru a o coopta \n ac]iunile de dezvoltare a unit`]ii;

� conferirea de servicii de consiliere [i suport pentru dep`[irea unor probleme de s`n`tate, de

educa]ie sau sociale care sunt semnalate personalului sau sesizate de acesta;

� exprimarea empatiei fa]` de tr`irile familiilor [i ascultarea activ`  a problemelor pe care  ele

le abordeaz`;

� includerea ritualurilor familiale, a specificului cultural \n cadrul abord`rii personalizate a

copilului.

Ca parte a comunit`]ii mai largi, cre[a ofer` acesteia sprijin pentru îmbun`t`]irea

mediului familial al copiilor [i prime[te, odat` cu p`rin]ii copiilor, resurse de servicii [i de

persoane care contribuie la rezolvarea unor probleme ale copiilor [i unit`]ii.
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Parteneriatul cu comunitatea

� Parteneriatul va putea conduce la formarea unei re]ele de sprijin comunitar, complementar

cre[ei, pentru realizarea unor obiective, ca de exemplu \nlesnirea accesului la servicii de

specialitate medicale, consiliere familial`, centre resurs` pentru reconversie profesional`.

� Specificul cultural, valorile mediului comunitar vor fi avute \n vedere la structurarea

activit`]ii.

� Cre[a valorizeaz` copilul [i copil`ria [i reprezint` o resurs` pentru comunitate, semnalând

problemele cu care se confrunt` familiile, situa]iile de risc, de criz`, existen]a unor cazuri de

neglijare sau abuz.

� Vor fi antrena]i membrii comunit`]ii cu disponibilit`]i [i pricepere \n luarea unor decizii

privitoare la dezvoltarea cre[ei, direc]ionarea unor activit`]i, remedierea unor aspecte

negative percepute de membrii comunit`]ii.

� Comunitatea local` va putea oferi suport material copiilor din cre[e.

� Cre[a se va putea constitui \ntr-un centru de informare-formare pentru cre[terea

competen]elor parentale ale unor familii tinere din comunitate care au sau urmeaz` s` aib`

un copil sub trei ani.

� Fiecare persoan` care lucreaz` \n cre[`, precum [i p`rin]ii, vor identifica poten]ialii parteneri

comunitari (vecini, preot, educator, bibliotecar etc.) care s` contribuie la dezvoltarea

programului din cre[` [i, eventual, s` devin` persoane de sprijin pentru perioadele de criz`

ale unora dintre familii.

� Noii parteneri vor fi invita]i s` viziteze cre[a, iar personalul \[i va manifesta gratitudinea

pentru disponibilitatea de ajutorare.

� Membri ai comunit`]ii vor fi invita]i la momentele festive sau la evenimentele importante

ale cre[ei, ocazie cu care li se va prezenta \n scris organiza]ia, obiectivele [i realiz`rile ei.

� Copiii din cre[` vor participa la unele manifest`ri festive organizate \n comunitate.

� Se va face un avizier atractiv, amplasat \n exterior, accesibil trec`torilor, \n care se va face

cunoscut` activitatea [i realiz`rile unit`]ii.

� Se va \ncuraja voluntariatul, ]inându-se seama de coresponden]a dintre competen]ele

personale [i activit`]ile prestate; orice contribu]ie va fi negociat` [i contractualizat` prin

precizarea rolului, a limitelor de competen]`, precum [i a obliga]iilor celor dou` p`r]i;

voluntarii vor beneficia de o scurt` formare [i vor prezenta un certificat medical (examen

psihologic, examen radiologic pulmonar).

� Se va cultiva cre[terea prestigiului social al institu]iei [i al profesioni[tilor care lucreaz` \n

ea, pentru a putea fi solicita]i s` fac` parte din unele instan]e administrative publice, ONG.   
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CAPITOLUL 4 
PROMOVAREA S~N~T~}II COPIILOR 

Cre[a joac` un rol primordial \n protec]ia s`n`t`]ii copiilor pe care \i are în grij` [i va

stabili reguli de conduit` clare, cunoscute [i însu[ite de întreg personalul. De asemenea, se va

urm`ri reducerea la minimum a riscului de îmboln`vire generat de frecventarea

organiza]iei.

� Obiectivele pentru o bun` stare de s`n`tate a copiilor din cre[` sunt: asigurarea nevoilor

specifice de s`n`tate a copiilor cu vârsta mai mic` de 3 ani; suport pentru o bun` nutri]ie:

ra]ie alimentar` adecvat`, dar [i deprinderea unui comportament s`n`tos [i a altor reguli de

igien` pentru o via]` s`n`toas`, prevenirea \mboln`virilor, a accidentelor [i combaterea

oric`rei forme de abuz asupra copilului.

� Organizarea supravegherii medicale intr` \n autoritatea coordonatorului unit`]ii, a

asistentului medical [i a medicului care r`spunde de cre[` - mandatat de autorit`]ile

departamentale sau acceptat de acestea.

� Supravegherea dezvolt`rii copilului [i a st`rii de s`n`tate se efectueaz` sistematic [i \n

conformitate cu reglement`rile \n vigoare.

� Cre[a va asigura servicii de calitate privitoare la supravegherea s`n`t`]ii, desf`[urând

activit`]i preventive complexe [i permanente, integrate \n  procesul de educa]ie.

� Va exista un dosar al copilului, \n care vor fi \nscrise, \nc` de la  venirea \n cre[`, toate datele

importante privitoare la antecedentele personale [i ale p`rin]ilor/familiei, insistând pe

vaccin`ri, alimenta]ia primit`, dezvoltarea somatic` [i psihomotorie, administrarea vitaminei

D, \mboln`viri, eventualele tratamente pe care le urmeaz`, concluziile examenelor medicale

de bilan], de care se va ]ine seama \n individualizarea abord`rii copiilor (a se vedea [i cap.

1.9.).

� Efectuarea igieniz`rii periodice a zonelor de risc  (buc`t`rie, oficii, s`li de grup` [i  anexe)

se va face conform planific`rii; va fi investigat`, prin sondaj, \nc`rc`tura microbian`, \n

scopul depist`rii unor poten]iale surse de infec]ie [i de neutralizare a acestora.

� Asistenta medical` va efectua zilnic triajul epidemiologic al copiilor; cei cu boli

transmisibile nu vor fi admi[i \n cre[` pe perioada contagiozit`]ii (anexa nr. 6.5.).

� Mediul fizic [i cel educa]ional vor fi monitorizate permanent sub aspectul cerin]elor

epidemiologice, pentru a proteja s`n`tatea copiilor.

� M`surile de combatere a bolilor transmisibile vor avea un caracter  permanent nelimitându-se

la ac]iuni cu caracter episodic.

� Se vor respecta cerin]ele [i gradul de igienizare a tuturor compartimentelor, precum [i

circula]ia copiilor, a echipamentelor [i, \n mod particular, a alimentelor, de la aprovizionare,

preparare [i p`stare pân` la modul de alimentare a copiilor; meniul echilibrat [i diversificat,

va fi adus la cuno[tin]a p`rin]ilor.

� Se va promova continuarea alimenta]iei la sân a copiilor ne\n]`rca]i; va fi asigurat`

posibilitatea al`pt`rii copilului \n condi]ii bune.

� Se vor asigura condi]ii corespunz`toare de colectare, p`strare [i administrare a laptelui de

mam` pentru copiii ne\n]`rca]i.

� Igiena individual` [i a fiec`rei proceduri adresate copilului va avea \n vedere atât

\ndep`rtarea oric`rui risc de \mboln`vire, cât [i formarea unor deprinderi de igien`.
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� Se vor ini]ia [i forma obiceiuri s`n`toase (sp`latul din]ilor, sp`latul pe mâini \nainte de mas`,

la venirea de afar` [i dup` folosirea WC-ului, suflarea corect` a nasului, tu[itul/str`nutatul

\n batist`) care vor fi practicate \n cadrul rutinei zilnice. P`rin]ii vor fi \nv`]a]i s` \ncurajeze

men]inerea acestui comportament [i acas`.

� Examenele medicale periodice ale st`rii de s`n`tate a personalului vor fi efectuate cu mult`

responsabilitate [i va exista o eviden]` clar` a acestora (a se vedea cap. 1.9.).

� Conducerea cre[ei [i educatorii vor instrui \ntreg personalul, vor organiza activitatea de

prevenire a oric`rei forme de abuz [i de neglijare \n cre[` [i vor sensibiliza p`rin]ii asupra

importan]ei evit`rii oric`rui risc de maltratare.

� |n caz de \mboln`vire sau accidentare a unui copil \n cre[`, familia va fi imediat anun]at` [i

se vor lua primele m`suri de \ngrijire; acestea vor fi consemnate \ntr-o foaie de leg`tur` cu

p`rin]ii. Dac` este o boal` transmisibil`, va fi anun]at imediat medicul de familie [i vor fi

luate m`surile epidemiologice de limitare a r`spândirii infec]iei.

� |n toate situa]iile de urgen]`, personalul d` primul ajutor, anun]` familia [i, dup` caz, solicit`

ambulan]a [i comunic` telefonic cu un serviciu medical specializat pentru m`suri

suplimentare, pân` la preluarea copilului de c`tre medic [i/sau de familie. |n cazul

transportului cu ambulan]a, asistenta sau, ca excep]ie, educatorul de grup` \nso]e[te copilul.

� |n fiecare tur` va exista o persoan` calificat` pentru acordarea primului ajutor \n caz de

aspirare a unui corp str`in.

� Trusa de prim ajutor este dotat`  cu un minimum necesar pentru a r`spunde problemelor de

s`n`tate neprev`zute (vezi anexa nr. 6.1. si 6.2.).

� Se afi[eaz` sau este la \ndemâna personalului o list` cu principalele situa]ii de urgen]` [i

conduita de urmat \n conformitate cu materialele metodologice sau ghidurile de practic`

pediatric`.

� Toate tratamentele [i procedurile efectuate urmeaz` a fi consemnate \n detaliu \n fi[a

copilului [i o copie se d` familiei [i /sau serviciului medical c`tre care este \ndrumat copilul.

Se specific`: medicamentul, doza, forma de administrare, ora, cum a reac]ionat copilul,

precum [i persoana care a efectuat tratamentul.

� |n timpul acord`rii unor \ngrijiri medicale, personalul urm`re[te crearea unei atmosfere

calme [i sigure [i explic`, ori de câte ori este posibil, ce urmeaz` s` fac` [i la ce s` se a[tepte

copilul.

� P`rin]ii urmeaz` a fi informa]i asupra practicilor de \ngrijire a copilului,

p`strarea/respectarea regulilor de igien`, alimenta]ie corect`, precum [i asupra primelor

semne de \mboln`vire [i a conduitei de urmat, \n scopul realiz`rii unei continuit`]i \ntre

\ngrijirile globale din cre[` [i cele din familie.

� Abordarea problemelor de s`n`tate ale copilului are \n vedere respectarea nevoilor [i a

particularit`]ilor fiec`rui copil [i este pus` \n acord cu codul deontologic al profesiei, sub

raportul rela]iilor, atât cu copilul [i p`rin]ii acestuia, cât [i cu colegii din institu]ie [i din

celelalte departamente cu care interfereaz`.
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CAPITOLUL 5 
EVALUARE

Evaluarea este procesul de colectare [i analiz` a informa]iilor, \n scopul determin`rii

gradului \n care un proces \[i atinge obiectivele. |n serviciile de educa]ie timpurie, evaluarea este

o component` obligatorie a activit`]ilor desf`[urate, fiind o condi]ie a cre[terii calit`]ii. Scopul ei

este de a stabili gradul de atingere a obiectivelor stabilite \n proiectul institu]ional, deci a

func]ion`rii organiza]iei, [i de a facilita \nv`]area din experien]` [i \mbun`t`]irea continu` a

calit`]ii. Totodat`, evaluarea este util` pentru deciden]i (care autorizeaz`, respectiv finan]eaz`

serviciile de educa]ie timpurie) [i poate constitui un punct de plecare pentru procesul de acreditare.

Evaluarea poate fi intern` (efectuat` de c`tre coordonatorul cre[ei/centrului de \ngrijiri de zi,

ajutat de personalul angajat) [i extern` (realizat` de autorit`]ile locale sau na]ionale, de donatori

sau de consultan]i).

Evaluarea se poate face luând ca repere descriptorii standardelor din acest material.

Avantajele aplic`rii acestui cadru de referin]` const` \n simplitatea descriptorilor stabili]i,

posibilitatea identific`rii disfunc]iilor pe diferite componente ale referen]ialului de calitate, ceea ce

determin` centrarea m`surilor corective pe activit`]ile care nu satisfac cerin]ele [i posibilitatea

identific`rii domeniilor de performan]` ridicat`, care pot fi comunicate [i preluate [i de alte servicii

similare.
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GLOSAR (\n sensul folosirii termenilor \n lucrare)

1. Acreditare = mandatarea unei institu]ii sau persoane pe baza atest`rii unor cerin]e de

calitate \n vederea desf`[ur`rii unor activit`]i; a da autoritate pentru exercitarea unei

activit`]i de calitate

2. Aprobare = acceptarea unei solicit`ri pentru exercitarea unei activit`]i

3. Asigurarea calit`]ii = conformitate \ntre cerin]a de satisfacere a nevoilor utilizatorilor [i

respectarea ei \n practic`

4. Atestare = certificarea capacit`]ii de efectuare a unor activit`]i

5. Autorizare = a da permisiunea unei persoane/institu]ii s` desf`[oare o activitate

6. Aviz = punct de vedere exprimat oficial de un organism mandatat/oficial

7. Autorizare sanitar` = procesul de analiz` [i investiga]ie sanitar` care condi]ioneaz`, din

punct de vedere tehnic [i juridic, punerea \n func]iune [i desf`[urarea activita]ii \n cre[` \n

conformitate cu normele de igien` [i de s`n`tate public`

8. Autoriza]ia sanitar` = un act tehnic [i juridic eliberat \n scris de c`tre autoritatea local` de

s`n`tate public`, prin care sunt stabilite condi]iile [i/sau parametrii de func]ionare ai unei

activit`]i existente ori de punere \n func]iune a unei activit`]i \n obiective de interes public.

Se elibereaz` la \nceperea activit`]ii [i apoi anual

9. Avizarea sanitar` = procesul de analiz` care condi]ioneaz`, din punct de vedere tehnic,

amplasarea, construc]ia, amenajarea cre[ei, de conformarea la normele de igien` [i de

s`n`tate public`

10. Avizul sanitar = act tehnic [i juridic eliberat \n scris de direc]ia de s`n`tate public`

teritorial`, necesar \n procedura de autorizare a organiza]iei; el se bazeaz` pe documentele

amplas`rii, construc]iei, extinderii sau amenaj`rii cre[ei

11. Calitate = ansamblul de caracteristici ale unui produs/serviciu care \ndepline[te cerin]ele

declarate [i satisface nevoile utilizatorilor

12. Cerin]a specificat` = a[teptarea declarat` \ntr-un document (standard, ghid) menit` s`

asigure calitatea procesului, a procedurilor, a rezultatelor sau a produsului

13. Competen]a = capacitatea demonstrat` de a aplica cuno[tin]e [i abilit`]i pentru o anumit`

activitate/interese comune

14. Comunitate = entitate social-uman` ai c`rei membri sunt lega]i prin locuirea \n acela[i

teritoriu, prin rela]ii constante [i au interese comune

15. Conformitate = \ndeplinirea cerin]ei

16. Consiliere (social`, psihologic`, juridic` etc) = demersul unui profesionist pentru a ghida

beneficiarul care \l solicit` \n rezolvarea unor probleme (identific` problemele \mpreun`,

caut` alternative, \l ajut` s` aleag`) pentru a decide \n cuno[tin]` de cauz`

17. Criteriu = parametru pe baza c`ruia se face descrierea unei performan]e

18. Cultura = ansamblul de valori, obiceiuri, competen]e care caracterizeaz` o grupare uman`

determinat`

19. Educa]ie timpurie = ansamblul obiectivelor, cuno[tin]elor [i modalit`]ilor de realizare a

dezvolt`rii optimale a copilului de la na[tere pân` la [ase - [apte ani, bazat pe considerarea

fiec`rui act de \ngrijire ca pe o experien]` de \nv`]are, educa]ie [i de creare de situa]ii noi,

predominant prin joc, care s` stimuleze [i s` direc]ioneze cât mai devreme formarea

personalit`]ii copilului. Acest proces este posibil numai \n parteneriatul educa]ional dintre

familie, profesioni[ti competen]i [i comunitate

20. Eficacitate = ob]inerea celui mai bun rezultat, indiferent de resursele folosite

21. Educator (\n cre[` sau alt serviciu de educa]ie timpurie) = adultul care vine \n contact
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nemijlocit cu copilul desf`[urând activit`]i integrate de \ngrijire - educare [i protec]ie a

copilului pe o perioad` a zilei, complementare celor oferite de familie

22. Eficien]a = raportul optim dintre beneficiu [i costuri (ob]inerea celui mai bun rezultat,

folosind resursele disponibile)

23. Ghid = surs` de informa]ii [i repere despre modul \n care se realizeaz`, cu consecven]`,

activit`]i [i procese; stabilirea pa[ilor necesari pentru a ajunge la un obiectiv; stabilire a

con]inutului, a succesiunii [i a metodelor folosite pentru realizarea unui obiectiv precis [i a

modalit`]ilor de evaluare

24. Indicator = expresie cuantificabil` care permite m`surarea unor caracteristici/calit`]i

25. ISO = Organiza]ia Interna]ional` de Standardizare

26. Organiza]ie = grup de persoane [i facilit`]i cu un ansamblu de responsabilit`]i, autoritate [i

rela]ii determinate; grup de oameni care \[i organizeaz` [i coordoneaz` activitatea \n vederea

realiz`rii unei finalit`]i formulate ca obiectiv 

27. Procedur` = mod specificat de efectuare a unei activit`]i sau proces, \ntr-un document de

tip ghid, recomand`ri, reglement`ri, standarde

28. Produs = rezultatul al unui proces, care poate fi un obiect, o metodologie sau un serviciu

29. Proiect = proces unic care const` \ntr-un ansamblu de activit`]i coordonate [i controlate, cu

dat` de \nceput [i de finalizare, \ntreprins pentru realizarea unui/unor obiectiv/e conform

cerin]elor specifice. Implic` respectarea timpului, a costurilor [i a altor tipuri de resurse

30. Reglementare = document care con]ine reguli cu caracter obligatoriu [i care e adoptat de o

autoritate guvernamental`

31. Satisfac]ie = percep]ia unei categorii de persoane interesate (clien]i, deciden]i, finan]atori)

asupra m`surii \n care cerin]ele au fost \ndeplinite

32. Serviciu = produs/rezultat al unei activit`]i, realizat la interfa]a dintre furnizor [i client. Se

centreaz` pe obiective [i proceduri menite s` satisfac` utilizatorii

33. Standard = document stabilit prin consens [i aprobat de un organism care stabile[te pentru

utiliz`ri comune [i repetate prescrip]ii sau caracteristici pentru activit`]i sau rezultatele lor \n

scopul ob]inerii unui grad optim de ordine \ntr-un context dat (ISO); norme sau ansamblu de

norme care se refer` la cerin]ele de calitate ale unui proces/produs

34. Standardul na]ional este elaborat [i aprobat/adoptat, dup` caz, de un organism na]ional de

standardizare [i pus la dispozi]ia celor interesa]i

35. Suport = ajutor material, psihologic, financiar acordat unor utilizatori pentru realizarea unui

obiectiv/problem` sau pentru dep`[irea unor dificult`]i ale acestora

36. Utilizator = cel care folose[te servicii; este similar cu beneficiar/client

37. Viza anual` reprezint` actul de constatare, eliberat \n scris de c`tre autoritatea local` de

s`n`tate public`, privind respectarea conformit`]ii cu autorizarea sanitara eliberat` anterior.

Unele defini]ii sunt preluate din bibliografia de specialitate, iar altele sunt specificate

de autori, \n sensul \n care au fost folosite \n text.
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Anexa nr. 1 

ACTE NORMATIVE CE CON}IN PREVEDERI REFERITORE LA 

CRE{~/CENTRU DE |NGRIJIRI DE ZI

- Legea nr. 18/1990 republicat` pentru ratificarea Conven]iei cu privire la drepturile copilului

- Legea nr. 100/1998 privind asisten]a de s`n`tate public`

- Legea \nv`]`mântului nr. 84/1995 republicat`

- Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale

- Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale

- Legea nr. 705/2001 privind sistemul na]ional de asisten]` social`

- Legea nr. 355 pentru aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de

standardizare na]ional` \n România

- Ordonan]a de urgen]` nr. 26 din 9 iunie 1997 privind protec]ia copilului aflat \n dificultate,

aprobat` prin Legea nr.108/1998

- Hot`rârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice [i a m`surilor

tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 26/1997 privind

protec]ia copilului aflat \n dificultate, precum [i a Metodologiei de coordonare a activit`]ilor

de protec]ie [i de promovare a drepturilor copilului la nivel na]ional

- Hot`rârea Guvernului nr. 539/2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale \n domeniul

protec]iei copilului \n dificultate (2001 - 2004) [i a Planului opera]ional pentru

implementarea Strategiei guvernamentale \n domeniul protec]iei copilului \n dificultate

(2001 - 2004)

- HG nr. 604/1997 privind criteriile [i procedurile de autorizare a organismelor private care

desf`[oar` activit`]i \n domeniul protec]iei copilului

- HG nr. 1244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi]iile acord`rii asisten]ei

medicale \n cadrul sistemului asigur`rilor sociale de s`n`tate \n asisten]a medical` primar`

- Ordinul ministrului s`n`t`]ii nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igien` privind

unit`]ile pentru ocrotirea, educarea [i \ngrijirea copiilor [i a tinerilor

- Ordinul ministrului s`n`t`]ii [i familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de

reglementare sanitar` pentru proiectele de amplasare, construc]ie, amenajare [i reglementare

sanitar` a func]ion`rii obiectivelor [i a activit`]ilor desf`[urate \n acestea, altele decât cele

supuse \nregistr`rii \n registrul comer]ului, [i a Procedurilor de reglementare sanitar` a

punerii pe pia]` a substan]elor [i produselor noi sau importate pentru prima dat` [i destinate

utiliz`rii ori consumului uman

- Ordinul ministrului s`n`t`]ii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare

pentru alimente

- Ordinul ministrului s`n`t`]ii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igien` privind

produc]ia, prelucrarea, depozitarea, transportul [i desfacerea alimentelor

- Ordinul ministrului s`n`t`]ii [i familiei nr. 653/2001 privind asisten]a medical` a

pre[colarilor, elevilor [i studen]ilor referitoare la atribu]iile medicilor din cabinetele

medicale din gr`dini]e.
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Anexa nr. 2 

Model orientativ pentru fi[a postului*

Nume [i prenume

Calificare necesar`

Denumirea postului

Formare continu` anual`

Atribu]ii

Responsabilit`]i

Indicatori de performan]`

Rela]ii ierarhice

a) intraorganiza]ionale    - este subordonat

- interac]ioneaz` cu

b) \n afara organiza]iei

Limite de competen]`

Alte cerin]e

* Va fi pus de acord [i cu formatul din legisla]ia \n vigoare.
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Anexa nr. 3

LISTA ORIENTATIV~ A MOBILIERULUI RECOMANDAT |N

CRE{~
3.1. Mobilier pentru sala de grup`/spa]iul pentru servirea mesei/spa]iul pentru somn:

� p`tu]uri prev`zute cu grilaje de protec]ie pentru copiii mai mici de doi ani [i paturi joase

(maximum 30 cm) pentru copii mai mari;

� ]arcuri cu plas` cu ochiuri mici sau din material transparent;

� mas` pentru \nf`[at;

� mas` pentru \mbr`cat/dezbr`cat;

� m`su]e cu sc`unele individuale, adaptate dimensiunilor copiilor;

� mese, scaune, fotolii;

� canapele, eventual scaun-balansoar;

� cuiere pentru \mbrac`mintea de strad` a copiilor - la nivelul acestora [i pentru

\mbr`c`mintea p`rin]ilor;

� etajere;

� dulapuri pentru p`strarea \mbr`c`min]ii copiilor \n saci individuali, a ruf`riei/lenjeriei, mas`

pentru buc`t`rie [i biberonerie;

� birou [i mas` pentru personal.

3.2. Mobilier pentru buc`t`rie

� dulapuri pentru vesel`, pentru p`strarea preparatelor industriale alimentare; 

� mas` pentru preg`tirea materiilor prime [i mas` pentru alimentele gata preparate, din

material inoxidabil, tabl` zincat` sau alt material u[or de cur`]at [i dezinfectat;

� frigider;

� aparatur` electrocasnic`;

� vesel`.

3.3. Mobilier pentru spa]iile igienico-sanitare:

� etajer` pentru periu]ele de din]i;

� cuiere pentru prosoape;

� dulapuri pentru oli]e (dac` se folosesc! Se prefer` scaunul WC adaptat pentru a fi folosit de

copil);

� dulapuri pentru p`strarea materialelor [i obiectelor folosite la igienizare;

� dulap pentru p`strarea rufelor curate (preferabil \n sala de joc);

� dulap sus-situat [i bine \nchis pentru p`strarea obiectelor [i a substan]elor utilizate la

cur`]enie (preferabil \n grupul sanitar sau \n vestiarul pentru personal);

� co[ pentru rufe murdare;

� ma[in` de sp`lat automat`.

3.4. Terenul de joac`:

� platform` pentru montarea mobilierului necesar;

� o surs` de ap`;

� b`nci joase, cu speteaz`;

� 1 - 2 ]arcuri;

� nisipar cu margini de lemn de 20 - 25 cm \n`l]ime;

� bazin cu ap` de mic` adâncime (30-40cm);

� scândur` pentru mers \n echilibru;
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� scar` culcat` [i scar` cu pant`;

� balansoare;

� tobogane de dimendiuni reduse (1m \n`l]ime);

� leag`ne;

� \nvârtitori;

� c`su]a piticilor;

� taburete sau b`nci pentru personal.
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Anexa nr. 4

LIST~ ORIENTATIV~ DE JUC~RII PENTRU UN SERVICIU

DESTINAT COPIILOR PÂN~ LA TREI ANI

4.1. Juc`rii pentru grupa de sugari:

� juc`rii de celuloid de diferite forme, m`rimi [i culori;

� juc`rii de cauciuc de forme [i culori diferite;

� mingi de diferite dimensiuni;

� juc`rii de tras sau de \mpins;

� jocuri de construit tip lego cu piese mari;

� animale mari;

� clopo]ei, sun`tori;

� juc`rii mecanice;

� p`pu[i mari; 

� cutii muzicale f`r` piese mici sau deta[abile;

� c`r]i cu pove[ti [i poze (de preferin]` din material plastic, textil, carton gros);

� instrumente muzicale - chitar`, muzicu]`.

4.2. Juc`rii pentru grupa mijlocie:

La juc`riile pentru sugari se mai pot ad`uga:

� cercuri de lemn late de 14-16 cm;

� bile mari;

� juc`rii de tras [i \mpins; cutii cu capace de diferite culori [i m`rimi;

� juc`rii mecanice;

� dul`pioare cu mai multe sertare, diferit colorate;

� cuburi;

� p`pu[i care pot fi \mbr`cate/dezbr`cate;

� jocuri tip puzzle cu piese mari, pu]in numeroase, perechi de imagini, jocuri de tip loto sau

domino cu fructe, legume sau animale;

� seturi de juc`rii din plastic pentru nisip (g`letu[e, lope]i, greble, forme de plastic, stropitori);

� cai mari de lemn;

� stegule]e de diferite culori;

� juc`rii din care se poate face un \ntreg din câteva p`r]i componente;

� juc`rii mecanice mai complexe - ma[ini, robo]i, p`pu[i etc.;

� c`r]i cu fructe, legume, animale, obiecte casnice;

� coli de hârtie de forme [i culori diferite;

� tempera [i gua[e;

� creioane colorate [i creioane cera-color - netoxice;

� pensule, carioca;

� casetofon [i discuri/casete cu pove[ti.

4.3. Juc`rii pentru grupa mare:

La juc`riile pentru grupa mijlocie se mai adaug`:

� juc`rii ce pot fi umflate de copii;

� juc`rii pentru tras/\mpins - animale pe ro]i, c`rucioare, trenuri, roabe;

� juc`rii de rostogolit;
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� s`niu]e, triciclete, corzi pentru s`rit;

� case pentru p`pu[i;

� juc`rii mecanice complexe - automobile, tractoare, avioane, robo]i, calculatoare etc;

� jocuri de construc]ii - cuburi din plastic sau lemn, diferite forme care se pot asambla,

piramide, cilindri care se desfac;

� animale din materiale diferite, de forme [i culori variate;

� figurine reprezentând diferite meserii;

� mobilier pentru p`pu[i;

� m`rgele de dimensiuni mari, de diferite forme [i culori [i a]` pentru \n[irat;

� c`r]i cu poze cu animale, obiecte, juc`rii;

� c`r]i de colorat [i creioane netoxice;

� carton tare;

� cret` colorat` [i tabl`;

� c`su]a piticilor;

� materiale textile, diverse alte obiecte din care copiii \[i pot confec]iona singuri juc`rii.
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Anexa nr. 5

REGULI PENTRU DIFERITE ACTIVIT~}I CUPRINSE |N RUTINA

ZILNIC~

5.1. REGULI PENTRU SERVIREA MESEI

� Copiii se vor sp`la pe mâini asista]i sau ajuta]i de educatori \nainte [i dup` mas`.

� |nainte de mas` se va organiza o perioad` de tranzi]ie, cu activit`]i lini[tite.

� Pentru a asigura o atmosfer` calm`, se recomand` ca mâncarea s` fie gata preg`tit` \n

farfurii atunci când copiii vin la mas`. |n cazul unui interval de a[teptare, copiii \nfometa]i

pot crea st`ri tensionate \n grup.

� P`rin]ii vor fi invita]i s` asiste la gustare sau servirea mesei ori de câte ori au posibilitatea.

De asemenea, vor fi \ncuraja]i s` ofere toate detaliile referitoare la obiceiurile alimentare ale

copilului lor.

� Mâncarea va fi adus` de la buc`t`rie \n vase acoperite.

� Personalul care aduce mâncarea va purta echipament special pentru protejarea alimentelor.

� Se interzice participarea la servitul mesei, debarasarea sau sp`larea veselei a personalului

care \n prealabil a efectuat cur`]enia grupurilor sanitare.

� M`su]ele vor fi acoperite cu fe]e de mas` din material textil, pl`cut colorat, care se vor

\nlocui ori de câte ori este necesar. |ntre orele de servire a mesei, fe]ele de mas` se vor p`stra

\ntr-un dulap \nchis [i curat.

� M`su]ele vor fi [terse \n prealabil cu o solu]ie clorigen` de 1%.

Una dintre m`su]e va fi folosit` \n exclusivitate pentru a[ezarea vaselor mari.

� |nainte [i dup` servirea mesei, copiii se vor sp`la pe mâini sub supravegherea sau cu ajutorul

educatorilor, explicându-li-se de ce este necesar s` o fac`.

� Personalul va sta la mas` cu copiii, va crea o atmosfer` destins` [i le va induce un

comportament alimentar favorabil.

� Copiii care nu stau la mas` vor fi ]inu]i \n bra]e \n timp ce sunt hr`ni]i.

� Pentru sugari [i copiii mici, se prefer` folosirea veselei obi[nuite, a c`nii [i linguri]ei, dar se

accept` [i biberoanele.

� Copiii nu vor fi sili]i s` m`nânce dac` nu le place mâncarea respectiv`, dar vor fi stimula]i;

de asemenea, ei vor fi \nv`]a]i s` foloseasc` tacâmurile (linguri]a [i lingura, eventual

furculi]e boante), dar nu vor fi impiedica]i s` m`nânce direct cu mâna [i nu vor fi certa]i dac`

o fac.

� Dup` servirea mesei, se va face curat \n s`li, cu aerisire obligatorie timp de 15 - 30 minute,

\n func]ie de sezon [i de tipul s`lii de grup`.

� Paharele copiilor, pentru b`ut ap`, vor fi strict individualizate [i vor fi p`strate \n locuri ferite

de praf [i de contactul cu insecte.

� Sc`unelele nu vor fi a[ezate pe m`su]e \n timpul efectu`rii cur`]eniei.

� Se vor p`stra probe, din fiecare sortiment de mâncare, \n frigider, 24 de ore, conform

reglement`rilor \n vigoare.

5.2. REGULI PENTRU IGIENIZAREA VESELEI

� Biberoanele vor fi sterilizate prin fierbere 15 minute, dup` fiecare utilizare.

� Vesela [i tacâmurile vor fi sp`late obligatoriu cu ap` cald` [i detergent [i vor fi bine cl`tite.
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� Vor fi efectuate urm`toarele opera]iuni: cur`]are mecanic` de resturi alimentare, sp`larea cu

ap` cald` cu adaos de sod` 1 - 2% sau detergen]i de vase, dezinfec]ie cu solu]ie clorigen`

(var cloros sau cloramin` 0,5 - 2%) timp de 20 - 30 minute, cl`tire abundent` cu ap` rece [i

zvântare.

� |ntre mese, vesela va fi p`strat` \n dulapuri \nchise.

� Se vor asigura vesel` [i tacâmuri \n num`r cel pu]in egal cu al copiilor care m`nânc` \n cre[`.

5.3. REGULI PENTRU SCHIMBAREA SCUTECELOR

|nainte de a schimba copilul:

� sp`la]i-v` pe mâini;

� dezinfecta]i (cu cloramin` 2% sau ap` [i s`pun) suprafa]a pe care va sta copilul [i acoperi]i-o

cu un scutec curat de pânz`/hârtie;

� preg`ti]i toate materialele de care ave]i nevoie; materialele vor fi folosite pentru un singur

copil.

A[eza]i copilul pe mas` pentru schimbat!

Supraveghea]i cu aten]ie copilul când se afl` pe mas` pentru schimbat! Nu v` \ndep`rta]i de

el nici o secund`!

� Scoate]i hainele murdare [i depozita]i, fie \ntr-o pung` de plastic pe care o \nmâna]i

p`rin]ilor la plecare, dac` hainele apar]in copilului, fie \ntr-un recipient (cu

dezinfectant/solu]ie de detergent/s`pun lichid diluat) anume destinat acestui scop, dac`

hainele sunt de la cre[`.

� |nl`tura]i scutecul murdar de unic` folosin]`, \mp`turi]i-l [i pune]i-l \n g`leata de gunoi

destinat` anume acestui scop, ap`sând pedala cu piciorul.

� Sp`la]i-v` pe mâini!

� Sp`la]i copilul dinspre zona genital` spre cea anal`, local, \n jet de ap` c`ldu]`, la robinet

sau [terge]i-l cu [erve]ele umede.

� Utiliza]i creme sau unguente numai dac` p`rin]ii solicit` \n mod expres. Nu utiliza]i

niciodat` pudr`! Inhalarea acesteia poate fi periculoas`.

� Pune]i-i copilului scutecul curat.

� |mbr`ca]i copilul.

Lua]i copilul de pe masa pentru schimbat:

� duce]i copilul la grup`;

� arunca]i materialele folosite \n recipientele destinate anume acestui scop;

� dezinfecta]i suprafa]a pe care s-a efectuat opera]iunea;

� sp`la]i-v` pe mâini.
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Anexa nr. 6 

MEDICAMENTE {I MATERIALE NECESARE |N CRE{~

6.1. MEDICAMENTE NECESARE |N CRE{~

� Antipiretice, antalgice - \n suspensie/solu]ie (paracetamol/acetaminofen, ibuprofen,

metamizol) [i supozitoare

� Antidiareice - Smecta [i solu]ii de rehidratare oral`

� Antivomitive (Metoclopramid solu]ie - se va administra cu pruden]`, numai \n caz de

vârs`turi incoercibile cu pericol major de deshidratare, care nu cedeaz` la repaos alimentar

de 30-60 minute)

� Plante pentru ceaiuri (ment`, tei, mu[e]el)

Pentru urgen]e:

� Diazepam de uz rectal

� Efedrin` fiole

� Adrenalin` fiole

� Romergan fiole

� Claritine, sirop

� Calciu gluconic fiole

Pentru uz extern:

� Alcool sanitar

� Tinctur` de iod, betadin`

� Rivanol

� Ser fiziologic

� Glicerin`

� Coloran]i vitali \n sol. 0,5-1% (mercurocrom/violet de gen]ian`)

� Jecozinc, jecolan, unguent de calendula

6.2. MATERIALE SANITARE NECESARE |N CRE{~

� Pense de unic` folosin]`

� M`nu[i de unic` folosin]`

� Seringi de unic` folosin]`

� Garou

� Fe[i de diferite dimensiuni

� Comprese sterile

� Vat`

� Atele de diferite m`rimi

� Leucoplast

� Pansament adeziv
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6.3. ACCIDENTE CE POT SURVENI |N CRE{~ {I CELE MAI PROBABILE

CONSECIN}E ALE ACESTORA ASUPRA COPIILOR

6.4. PA{I IN URGEN}~

1. Afla]i  ce s-a \ntâmplat

2. Ac]iona]i asupra func]iilor vitale

� dezobstruare respiratorie

� verifica]i dac` respir`

� verifica]i circula]ia, sângerarea

3. Aplica]i procedurile [i nota]i \n biletul pentru serviciul de urgen]` [i \n fi[a copilului ce a]i

f`cut

4. Chema]i serviciul de urgen]`/Salvare \n cazuri grave

� dac` este foarte grav, \ntâi da]i primul ajutor, apoi

� chema]i Salvarea

� ]ine]i leg`tura cu serviciul de urgen]`

5. Verifica]i integritatea corporal` de la cap \n jos

6. Calma]i ceilal]i copii

7. Lua]i contact cu p`rin]ii cât mai repede

8. |nso]i]i copilul pe timpul transportului.

Not`:
Copilul nu trebuie mi[cat \n cazul traumatismelor la cap [i gât.
Aten]ie s` nu r`ni]i copilul 

6.5. |MBOLN~VIRI CARE CONTRAINDIC~ PRIMIREA/R~MÂNEREA |N CRE{~

� Boli infecto-contagioase (hepatit`, rujeol`, rubeol` [i alte viroze eruptive, tuse convulsiv`,

parotidit` epidemic`, varicel` [.a.):

� Tuberculoza (\nainte de avizul specialistului)

� Pediculoza

� Scabie

� Conjunctivit`

� Febr` ± alte simptome/semne de boal` acut`
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- arsuri - dureri intestinale, convulsii, [oc

- otr`viri/intoxica]ii - pierderea cuno[tin]ei

- vârs`turi incoercibile

- mu[c`turi, \n]ep`turi de:

Insecte - alergii

Animale - sângerare, infectare

Copil - sângerare 

- traumatisme prin c`dere/t`iere - traumatism craniocerebral

- fracturi, luxa]ii, entorse

- hemoragii/[oc hemoragic

- aspira]ie de corp str`in - asfixie 

- \nec - asfixie

- febr` ridicat` (peste 390 C)                  - risc de convulsii



� Impetigo (bube dulci) 

� Vârs`turi mai mult de 2 \n 5-6 ore

� Diaree

� Tuse persistent`

� Respira]ie greoaie, disfonie (r`gu[eal`, voce stins`)

� Erup]ie + febr`+ schimbarea comportamentului
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