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                       Compartimentul Funcționare Creșe 

 

 

Raport de activitate 

 la data de 03.06.2019 

 

                Compartimentul Funcționare Creșe se subordonează Direcției Economice din  

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

desfășoară activitatea cu 4 inspectori de specialitate. Aceștia monitorizează activitatea 

celor 4 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 la data de 

03.06.2019 s-a desfășurat astfel: 

- au fost consiliați 16 părinți la sediul instituției, cu privire la calendarul înscrierilor 

la creșe, documentele necesare precum și criteriile de admitere în creșe; 

- au fost preluate 27 apeluri telefonice ale părinților oferindu-le informații solicitate 

de aceștia cu privire la înscrierile la creșe pentru anul școlar 2019-2020; 

- au fost monitorizate și centralizate prezențele zilnice ale copiilor aflați în evidența 

celor 4 creșe; 

- au fost recepționate 28 apeluri telefonice primite de la părinții care au solicitat 

informații cu privire la reînscrierile în creșe și le-au fost oferite datele necesare privind 

perioada de reînscrieri, documentele necesare cât și despre cererea de reînscriere care 

trebuie completată; 

- au fost centralizate 4 referate primite de la creșe și au fost repartizate către 

departamentele de specialitate în vederea soluționării acestora; 

- s-au purtat discuții telefonice cu personalul creșelor  cu privire la soluționarea 

unor probleme administrative dar și legate de numărul și motivele absențelor copiilor la 

creșă – 13 apeluri; 
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- s-a centralizat prezența lunară a copiilor din fiecare creșe în parte în vederea 

trimiterii raportării cu prezența nominală a copiilor către Biroul Monitorizare, Analiză 

Statistică; 

- s-a centralizat numarul zilnic de copiilor prezenți în creșele din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 3 și s-a întocmit situația aferentă lunii mai cu numărul mediu de copii 

prezenți și procentajul prezenței în luna menționată; 

- s-au operat 11 documente interne și externe în Registrul Circuitul Intern al 

Documentelor; 

- s-au preluat meniurile și necesarele de alimente ale creșelor pentru săptămâna 

10.06 - 14.06.2019 și au fost transmise Serviciului Achiziții Publice și Urmărire Contracte 

în vederea întocmirii comenzilor săptămânale de alimente. 

 

 


