
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI (C.S.S.Vrancei) 

(locaţia: Bucuresti, Sector 1, str. Vrancei nr. 9A, aflat in subordonarea directă a 

directorului general adjunct protecţia copilului)  

 

 

are următoarele atribuţii principale: 

 

    a) asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni 

şi 4 ani, prin personalul angajat specializat; 
    b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de 

dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin 

personalul angajat specializat; 

    c) 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 susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin 

personalul angajat specializat; 

    d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul 

angajat specializat; 

    e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de 

parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectarii interesului 

copilului, prin personalul specializat; 

    f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin 

personalul angajat specializat sau prin serviciile specializate ale DGASPC Sector 1; 

    g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea 

copilului de părinţii săi şi sesizează serviciile specializate ale DGASPC Sector 1; 

    h) organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea 

dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii  a copiilor. 
Face parte din Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe 

oportunităţi de angajare pentru tine”, cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 – Axa 

Prioritară 6. ”Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. 

”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, implementat de  Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în colaborare cu partenerii săi locali; 
Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, 

medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste 

cuprinse între 3 luni şi 4 ani. 

Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru 

zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat. 

 Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea 

acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică. 

Complexul Social de Servicii Vrancei are în structura sa 3 componente tip creşă, cu o 

capacitate totală de 180 locuri. 
  

     
 

 

 
 


