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Compartimentul Funcționare Creșe 

 

Raport de activitate 

16.03.2020-20.03.2020 

 

Compartimentul Funcționare Creșe se subordonează Direcției Economice din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și își desfășoară 

activitatea cu 3 inspectori de specialitate din care unul este concediu de odihnă. Aceștia 

monitorizează activitatea celor 5 creșe din subordinea instituției și consiliază părinții cu 

privire la serviciile de educație timpurie, îngrijire și supraveghere oferite în cadrul creșelor 

precum și informații referitoare la înscrierea copiilor la creșe. Activitatea 

compartimentului în această perioadă s-a desfășurat astfel: 

- a fost consiliat la sediul instituției un părinte cu privire la depunerea unei cerere  

de înscriere la creșe; 

- au fost consiliați telefonic 10 de părinți cu privire la depunerea cererilor de 

înscriere la creșe atât pentru prezentul an școlar cât și pentru următorul an școlar; 

- au fost consiliați telefonic 5 părinți cu privire la eliberarea de adeverințe pentru a 

le servi la locul de muncă, beneficiind astfel de prevederile Legii 19/2020; 

- au fost eliberate 3 adeverințe pentru părinții ai căror copii se află în evidența 

creșelor și astfel beneficiază de prevederile legii 19/2020; 

- au fost întocmite răspunsuri la adrese trimise pe e-mail de către părinți; 

- au fost primite, verificate și centralizate cererile de concediu ale tuturor 

angajaților din creșe;  

- au fost primite, verificate și centralizate documentele (cereri, declarații și copii 

certificate de naștere ale copiilor minori ai acestora) angajaților din creșe beneficiari ai 

prevederilor Legii 19/2020; 

- s-au operat în registrul Circuitul Intern al Documentelor (CID) al 

compartimentului – 8 documente; 
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- au fost monitorizate postările și comentariile de pe rețelele de socializare 

referitoare la înscrierile online la creșele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3 și au fost 

oferite lămuriri acolo unde era cazul; 

- a fost întocmit raportul de activitate pentru săptămâna 16.03 - 20.03.2020. 

 

 


