
      CENTRUL - CRESA BEIUS 

  

  

           Centrul - Cresa Beius, instituţie publica, situata pe strada Romana, nr.4 A, in incinta Gradinitei cu Program 
Prelungit nr.1, se afla în subordinea Consiliului Local al municipiului Beius, in calitate de finantator, si oferă servicii cu 
caracter social, medical şi educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârsta 
antepreşcolară. 

         Misiunea creșelor este aceea de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de 
vârstă antepreşcolară şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 
dezvoltare şi particularităţilor acestora. 

         Centrul - Cresa din municipiul Beius functioneaza cu program de lucru zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 
6:00 - 18:00, avand o capacitate de 25 de locuri.Personalul angajat specializat va asigura supravegherea, ingrijirea, 
educatia si nutritia copiilor.Cresa dispune de spatii amenajate intr-o maniera primitoare, asigurand un climat 
familial.Activitatile educative se desfasoara in sala de grupa, odihnei si somnului de dupa - masa fiindu-le dedicate sala 
de somn, iar nutritia copiilor se realizeaza in sala de mese dotata cu mobilier specific varstei.Hrana copiilor este 
preparata in bucataria proprie, meniul si cantitatile fiind avizate de catre asistenta institutiei. 

       Creşele, unităţi în care se desfăsoară activităţi de educaţie timpurie fac parte atât din sistemul naţional de servicii 
sociale reglementat de Legea asistenţei sociale - prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din 
sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale, prin furnizarea de servicii de educaţie 
timpurie antepreşcolară. 

        Beneficiarii serviciilor acordate in Centrul- Cresa Beius sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în 
municipiul Beius, cu vârste cuprinse între 3 luni - 4 ani. În situaţia în care copilul înscris la cresă împlineşte vârsta de 3 
ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa cresa până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani. 

        Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării Centrului - Cresa, se realizează din bugetul Consiliului 
Local al municipiului Beius  şi din contribuţiile zilnice/lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali. 

       Copiii care frecventeaza cresa au multe lucruri de invatat, ei dorind mereu sa exploreze si sa descopere lucruri 
noi, iar personalul specializat le este alaturi la fiecare pas, incurajandu-i si sprijinindu-i.Micutii vor dobandi deprinderi, 
isi vor descoperi aptitudini, isi vor dezvolta increderea in fortele proprii prin jocuri, cantece, miscare, arta.Activitatile de 
educatie timpurie le vor oferi oportunitatea liberei exprimari si le va dezvolta creativitatea, imaginatia, educandu-le 
totodata atentia si capacitatea de concentrare. 

        In Centrul - Cresa Beius, suntem siguri ca veti descoperi, pentru cei mici, caldura si siguranta din familia 
dumneavoastra, si nu in ultimul rand, locul in care acestia vor fi fericiti si linistiti descoperind lumea. 

  

        Va asteptam cu drag!   

  

  

Date de contact:                                                                         Sef Centru - Cresa, 

Str.Romana, nr.4 A                                                                       Cernau Roxana 

Email: centrucresabeius@yahoo.com 


