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30 martie 2022 

Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

Subiect: Problematica normării personalului din creșe 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ Brașov mi-au supus atenției 

problematica normării personalului didactic, a personalului de specialitate și a 

personalului nedidactic din creșe cauzată de lipsa Metodologiei de organizare și funcționare 

a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.  

 

Neexistând o Metodologie, în practică, după arondarea creșelor la unitățile de învățământ, 

există presiuni ca normarea personalului să NU se facă în raport cu grupele constituite 

în conformitate cu dispozițiile art. 63 alin (1) lit. a) [educația antepreșcolară: grupa mică 

cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde 

în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 și grupa mare cuprinde în medie 

12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20], ci să se repartizeze doar un singur post 

la 20 de copii, numărul maxim prevăzut de lege doar pentru grupa mare.  

 

Aceste practici generează nemulțumiri în rândul salariaților creșelor, întrucât se ajunge 

la imposibilitate desfășurării activității în condiții de siguranță pentru copii, la reducerea 

numărului de posturi și, implicit, la pierderea locurilor de muncă.  

 

Prin urmare, domnule ministru, vă adresez rugămintea de a prezenta punctul de vedere al 

ministerului pe care îl conduceți cu privire la stadiul metodologiei și cu privire la inserarea 

unor prevederi exprese referitoare la normarea tuturor categoriile de personal, având în vedere 

art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și anexa nr. 1 a) și nr. 1 b) din H.G. 

nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor 

unități de educație timpurie antepreșcolară, cu dispoziții în acest sens. 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris. 

 

Mulțumindu-vă pentru răspuns, vă asigur de deplina mea considerație,  
 

Ana Loredana Predescu  

Deputat 

Membru în Comisia pentru învățământ  
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