MUNICIPIUL TG MUREŞ
ADMINISTRAŢIA CREŞELOR
Nr. 14/11.01.2011

INFORMARE
Privind proiectul de strategie în domeniul înfiinţării , organizării şi funcţionării
creşelor la nivelul municipiului Tg Mureş

În prezent municipiul Tg Mureş are în subordine 5 creşe cu un număr total de 329
copii cu vârste cuprinse între 11 luni şi 4 ani , aflaţi în evidenţă la sfârşitul anului 2010.
Înscrierea copiilor la creşe poate fi efectuată de către părinţi oricând în timpul anului,
potrivit opţiunii acestora.
Municipiul Tg Mureş are în vedere înfiinţarea de grupe / creşe noi pentru a răspunde
eventualelor solicitări ce se vor ivi pe parcurs.
În Tg Mureş în medie sunt 4364 de copii între 0-3 ani şi 1492 de copii între 3-4 ani, în
total 5856 de copii între 0-4 ani, conform unui studiu efectuat de către Adm. Creşelor .
Ne propunem ca, noile creşe să-şi desfăşoare activitatea în spaţiile ce urmează a fi
construite sau amenajate în Grădiniţele cu Program Prelungit existente la nivelul cartierelor
din Tg. Mureş, astfel încât să deservească populaţia din Tg Mureş cât mai aproape de
domiciliu, cu toate că , în urma adresei trimisă de către Municipiul Tg Mureş către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a comunicat situaţia privind Grădiniţele cu Program
Prelungit din Mun. Tg Mureş – proiect pentru anul 2011-2012, n-i s-a adus la cunoştinţă că
nu există spaţii care ar putea fi redistribuite pentru creşe
Pentru satisfacerea numeroaselor solicitări şi deservirea populaţiei din Tg Mureş cât
mai aproape de locul de domiciliu sau de muncă propunem înfiinţarea ( construirea sau
amenajarea) de noi creşe la nivelul cartierelor după cum urmează :
CREŞE
CONSILIUL LOCAL
Municipiul Tg Mureş
1. Libertăţii
2. Unirii
3. Aleea Carpaţi
4. 7 Noiembrie
5. Gh Doja
6. Centru

Existent
Nr. creşe Nr. locuri
5

275
40 loc.
70 loc.
40 loc.
40 loc.
40 loc.
50 loc.

Necesar
Nr. creşe
Nr. locuri
12

540

7. Platou
8. Cetatea Medievală
9. Pandurilor
10. Dâmbu Pietros
11 Livezeni
12. Calea Sighişoarei- Belvedere

40 loc.
40 loc.
70 loc.
40 loc.
40 loc.
30 loc.

În următorii ani, urmează a fi mansardate respectiv extinse unele Grădiniţe cu
Program Prelungit, cum ar fi grădiniţa nr. 16 sau grădiniţa nr. 19, unde avem în vedere
înfiinţarea de grupe pentru creşe. .
În 2010 am avut înscrişi la creşele din Tg. Mureş un număr de aproximativ 50 copii
din zona cartierului Unirii.
Vă informăm că, în urma studiului efectuat în 2010 în zona Unirii şi zona Aleea
Carpaţi reies următoarele: numărul copiilor între 0-3 ani se situează în jurul cifre de 466 , iar
numărul copiilor între 3-4 ani se situează în jurul cifrei de 148.
Vă informăm că, în urma studiului efectuat în 2010 în Libertăţii şi zona Centrală
reies următoarele: numărul copiilor între 0 şi 3 ani se situează în jurul cifrei de 507 de copii ,
şi numărul copiilor între 3 şi 4 ani se situează în jurul cifrei de 237.
În prima fază propunem aprobarea cuprinderii în rezerva bugetului local pe anul 2011
a sumelor necesare infiinţării de creşe în condiţiile legii, reprectiv fonduri necesare pentru cel
puţin 3 studii de fezabilitate.
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