
LEGE nr. 90 din 1 iulie 2014 
pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014  

Data intrarii in vigoare : 7 iulie 2014 

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

    "Art. 1. - (1) Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter 

social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă 

antepreşcolară." 

 

    2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

    "Art. 2. - (1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează drept centre cu program de 

lucru zilnic şi/sau, în situaţii excepţionale, săptămânal, în sistem public ori privat." 

 

    3. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: 

    "a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, 

prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate; 

    b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de 

dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat 

specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;" 

 

    4. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 

    "c) grupa mare, peste 2 ani." 

 

    5. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 24. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale, modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013." 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                             VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 

 



                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

                                  IOAN CHELARU 

 

    Bucureşti, 1 iulie 2014. 

    Nr. 90. 

 

                                     ------ 

 


