
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE  (C.S.S. Sf. Nicolae) 

(locaţia: Bucuresti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în 
subordonarea directă a directorului general adjunct protecţia copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 *Componenta Centrul de zi pentru copilul preşcolar (0-3 
ani):  

 asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari 
care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

 asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi 
de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

 asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, 
potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu 

vârstă antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 
 asigură activităţi de recreere şi socializare; 

 asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi 
acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de 

îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul 
legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin 

personalul medical; 

 asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, 
prin personalul angajat specializat; 

 asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a 
spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

 colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează 
o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului 

superior al copilului; 
 asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai 

copiilor, prin personalul angajat specializat; 
 contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina 

separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 
acest sens; 

  
Are o capacitate de 140 - 168 de locuri.  Programul de funcţionare va fi 

06:00-18:00 de luni până vineri,fără găzduire pe timpul nopţii. 

Hrana copiilor va fi asigurată pe parcursul zilei. 
Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zilede 

vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale.  
 

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite de copiii/părinţii/reprezentanţii legali la 
intrarea în colectivitate: 

 copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani; 
 părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care 

atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, 
coprocultura, examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de 

familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt 
pentru intrarea în creşă”; 

 părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în 
scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în cadrul 



centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea 

depunerii; 
 vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au 

domiciliul pe raza sectorului 1; 

 cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  
 

*Componenta Centrul Maternal (constituit la nivel de birou), 
este o componentă de tip rezidenţial ce protejează cuplurile 

defavorizate mamă/reprezentant legal- copil; gravida în ultimul 
trimestru de sarcină pe o perioadă de maxim 12 luni.  

        Accesul acestor cupluri se face prin dispoziţia de admitere a 
directorului general, în baza planului de servicii. Dacă mama/gravida este 

minoră, admiterea acesteia se face în baza hotărârii de plasament emisă de 
C.P.C sau instanţa judecatorească. 

 Principalele atribuţii :  
 asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile 

igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor 
serviciului, în functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii 

de beneficiari; 

 asigură, dupa caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţa 
medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permenentă a 

beneficiarilor; 
 asigură securitatea beneficiarilor; 

 asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte 
cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 

 asigură beneficiarilor educaţie, informare şi accesul la cultură; 
 asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea 

asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
 realizează demersuri în vederea socializării beneficiarilor, dezvoltării 

relaţiilor cu comunitatea; 
 realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a 

personalităţii copiilor; 
 realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la activităţile 

de grup şi la programe individualizate, adaptate  nevoilor şi 

caracteristicilor lor; 
 întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de 

interventie şi îl revizuieşte periodic (conform standardelor minime in 
vigoare), în functie de necesităţi; 

 urmăreşte modalităţile de aplicare a măsurilor de protecţie, integrare 
şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri 

vizând îmbunătătirea calităţii  actului de protecţie. 
 

 


