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PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA 
 

AN SCOLAR 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 

I. CADRUL LEGISLATIV 

Planul managerial se fundamenteaz  pe urm toarele acte normative: 
 Strategia na ional  de înv are pe tot parcursul vie ii. 

 Strategia M.E.C.S. de dezvoltare a înv ţ mântului preuniversitar; 
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare; 

 OM 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor din invatamantul preuniversitar; 

 Programul de guvernare, capitolul Educa ie; 
 Strategia M.E.C.S. privind descentralizarea înv ţ mântului preuniversitar; 
 Legea nr. 87/2006 pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţ  a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit ţii educaţiei; 
 Metodologii, regulamente, ordine, notific ri şi preciz ri M.E.C.S. 

 OM 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii si 

dezvoltarii sistemului de control managerial intern la entitatile publice; 

 OMEN 3382/24.02.2017 privind structura anului scolar 2017-2018; 



2. ANALIZA SOWT PRIVIND  STAREA  ÎNVAŢAMANTULUI LA GRADINITA CU P.P. NR.17 TULCEA, pe anul şcolar 2016- 2017,  

evidenţiaz :  
 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 Crerea unui mediu s n tos i sigur pentru copii i personal în gr dini ; 
 Existenţa unui nucleu de cadre didactice cu potenţial metodico-ştiinţific foarte bun. 
 Perfecţionarea tuturor  cadrelor didactice prin participarea la stagii de formare în specialitate, 

utilizarea calculatorului. 

 Interesul sporit al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesional . 
 Dotarea s lilor de grup  cu  soft-uri informatice şi echipamente media. 
 Infrastructur  şi baz  material  corespunz toare  
 Realizarea unei bune comunic ri  cu forul superior – ISJ, îmbun t ţirea fluxului 

informaţional intrainstituţional( toate salile de grupa sunt racordate  la Internet); 
 Derularea de parteneriate educaţionale între gradinita /ISJ/ unit ţi şcolare şi  alte instituţii 

publice; 

 Realizarea unei baze de date operaţionale la nivel de unitate scolara si in SIIIR.  
 Existenţa documentelor de proiectare a activit ţii la nivelul unit ţi de înv ţ mânt,  în 

concordanţ  cu recomand rile M.E.N.C.S.;  
 Creşterea num rului cadrelor formate în diferite domenii. 
 Incadrarea cu personal didactic calificat in procent de 100%. 

 Crearea unui mediu s n tos şi sigur pentru prescolari şi personal în  unit ţile de înv ţ mânt. 
 Intensificarea particip rii comunit ţii la viaţa şcolii(gradinitei). 
 Calitatea de ordonator de credite a unit ţii de invatamant,  cu personalitate juridic . 
 Interesul  crescut al cadrelor didactice pentru participarea la concursuri si  proiecte naţionale  
 Buna colaborare între compartimentele: unitatea de invatamant, ISJ şi autorit ţile locale. 
 Existenţa cabinetului de consiliere psihopedagogic /logopedic  la nivelul unitatii, ceea ce 

faciliteaz   accesul la educaţie de calitate. 
 Existenta autorizatiilor de func ionare ( a DSP, DSV, ITM, aviz ISU); 

 

 Deficien e în monitorizarea, prin 
asisten e, de c tre echipa managerial a 
calit ii actului de predare- înv are; 
 Cadru restrâns de resurse pentru 

motivarea cadrelor didactice. 

 Neconcordanta intre resursele 

financiare alocate pentru salarii conform 

costului per elev si necesarul bugetar 

salarial conform incadrarii; 

 Întârziere în ob inerea autoriza iei 
ISU;  

 

         

            

 

                     : 



                    

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

OPORTUNIT ŢI: AMENINŢ RI: 
 

 Existenţa legislaţiei care reglementeaz , în plan 
teoretic, dezvoltarea înv ţ mântului, procesul de 
descentralizare şi asigurare a calit ţii. 
 Creşterea accesului la surse de informare, diversificarea 
acestora. 

 Oferta de  programe de formare profesional  şi managerial   
 Deschiderea comunit ţii c tre instituţiile de educaţie, prin 
derularea de parteneriate. 

 Existenţa unor resurse şi posibilit ţi de sponsorizare prin 
relaţii de parteneriat si/sau prin intermediul Asociatiei de 
parinti Proeducatia. 

 

 

 Disfuncţie în finanţarea unit ţii de înv ţ mânt datorit  
fundament rii globale a standardului de cost pe elev, f r  a ţine 
seama de particularit ţile gradinitelor cu program prelungit. 

 Lipsa postului de secretar, in normare, pentru rezolvarea 

sarcinilor specifice intr-o unitate ordonatoare de credite. 

 Cresterea efectivului de prescolari pe grupa cu efecte si 

consecinte asupra calitatii educatiei 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



MISIUNEA I VIZIUNEA GR DINI EI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 TULCEA 

 
Societatea contemporan  este foarte dinamic  şi, în consecin , factorii implicaţi în activitatea de educaţie trebuie s  se adapteze rapid la schimb ri, 

s  le gestioneze responsabil prin proiectarea activit ţii din coal , atât pe termen scurt - prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de 
dezvoltare institu ional .  

In acest context, Planul managerial pentru anul colar 2017-2018, este elaborat din perspectiva rolului si atributiilor GR DINI EI CU P.P.NR 17 
TULCEA  în sistemul educational si in comunitate, punand in practica Proiectul de Dezvoltate Institutionla care isi propune o invatare activa in care sa fie 

implicati toti beneficiarii educationali.  
Documentul de fata, vizeaza, de asemenea, necesitatea dezoltarii in gr dini  a unor practici didactice care sa promoveze interactivitatea, 

utilizarea/aplicarea informatiilor in contexte cat mai variate si corelate la experienta copiilor, la asteptarile familiei in privinta demersului didactic si 
confortului educational.  

Elementul central al Planului Managerial este COPILUL, care este actorul principal al demersului educational, in jurul acestuia gravitand modul de 
abordare a curriculumului, constituirea si perfectionarea resursei umane, constituirea si folosirea resursei materiale si financiare si modul de abordare a 
relatiilor cu comunitatea locala. 

 

 

 

 

 

Pas cu pas prin copilărie spre un viitor de poveste! 
 

 

 

 

 

        De peste 3 decenii si jumate , Gradinita cu Program Prelungit nr.17 Tulcea exista si va continua sa existe din necesitatea si dorinta copiilor ce o 

frecventeaza, a parintilor acestora, a comunitatii in care se manifesta. Misiunea gr dinitei urmareste:  

1. Înt rirea autonomiei instituţionale în condiţiile implement rii strategiei de descentralizare . 
2. Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personal  a prescolarilor; 
3. Asigurarea educaţiei de baz  pentru toţi copiii. 
4. Asigurarea echit ţii, creşterea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate. 
5. Asigurarea calit ţii procesului şi serviciilor educaţionale. 
6. Formarea continu  a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
7. Dezvoltarea bazei didactico- materiale. 

8. Proiectarea şi derularea activit ţilor extracurriculare si a  relaţiilor de parteneriat. 
 



 
 
 

II. DIRECTII DE ACTIUNE 

  
DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI RELATII SISTEMICE 

1. Cresterea eficientei functiilor manageriale si distribuirea acestora; 
2. Dezvoltarea sistemului de management al calitatii; 
3. Respectarea regulamentelor (Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interna) 

 

CURRICULUM  
1. Asigurarea unor programe educationle bazate pe o invatare activa in care sa fie implicati toti beneficiarii si care sa satisfaca astetptarile acestora si 

standardele de calitate;  
2. Punerea in practica a curriculumului national; 
3. Realizarea unei oferte de CDS in functie de nevoile preșcolarilor si posibilitatile materiale si umane ale grădiniței; 
4. Realizarea unei evaluari obiective a competentelor vizate de curriculum;  

 

RESURSE UMANE 

1. Mentinerea unui management privind resursle umane care sa asigure cel putin mentinerea calitatii demersului didactic actual ;  
2. Constientizare cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice si etapele acesteia; 
3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si cele ale organizatiei; 
4. Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca. 

 

RESURSE MATERIALE 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonantarea, lichidarea si executia bugetului conform prevederilor legale in vigoare ; 
2. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare conform  legislatiei in vigoare ; 
3. Gestionarea eficienta a resurselor financiare si materiale ; 
4. Pastrarea, intretinerea si innoirea bazei materiale a grădiniței;  
5. Imbunatatirea activitatilor de obtinere a fundurilor extrabugetare. 

 

RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE   
1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu parintii, autoritatile publice locale, institutiile de cultura si alte organizatii guvernamentale si 

neguvernamentale ;  
2. Implicarea parintilor si comunitatii locale in activitatile scolare si extrascolare ale Grădiniței cu P.P.nr 17 Tulcea; 
3. Promovarea imaginii Grădiniței cu P.P.nr 17 Tulcea; 

 
 



INTELE STRATEGICE I OBIECTIVELE STRATEGICE(ISJ Tulcea) 

 

1. Cre terea performan elor unit ii de înv mânt prin practicarea unui management flexibil, efficient, bazat pe principiile asigur rii calit ii în educa ie 
 Asigurarea unui management efficient prin dezvoltarea competen elor mnageriale; 
 Dezvoltarea unei culturi organiza ionale autonome i competitive în concordan  cu realit ile comunit ii locale, transpus  într-un sistem de 

comunicare performant. 

2. Cre terea eficien ei prcesului instructiv-educativ prin oferirea de servicii educa ionale de calitate 

 Cre terea calit ii procesului de predare-înv are-evaluare prin modernizrea abord rii înv rii, a sistemului de evaluare a calit ii în înv mânt. 
 Cre terea calit ii serviciilor educa ionale prin dezvoltarea profesional  a personalului gr dini ei. 
 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a unit ii de înv mântprin atragerea de resurse extrabugetare. 

3. Asigurarea accesului tuturor copiilor la o educa ie de calitate prin oferirea de servicii specializate i dezvoltarea parteneriatului educa inal. 
 Diversificarea oofertei educa ionale de calitate prin implementarea unor programe attractive deactivit i formale/nonformale 

 Dezvoltarea parteneriatului educa ional prin intensificarea colabor rii cu comunitatea local , cu organiza ii nonguvenamentale. 
 

 

Direc ie de ac iune: 1. Cre terea calit ii serviciilor educa ionale oferite de Gr dini a cu P.P. nr 17 Tulcea 

inte strategice: 1.1. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale specifice oferite pre colarilor; 
1.2. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale conexe oferite pre colarilor; 
1.3. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale oferite altor tipuri de beneficiari direc i sau indirec i; 
1.4. Promovarea bunelor practice, a rezultatelor i ofertei educa ionale a  Gr dini ei cu P.P. nr 17 Tulcea. 

 

Direc ie de ac iune: 2. Dezvoltarea capacit ii institu ionale a Gr dini ei cu P.P. nr 17 Tulcea; 
inte strategice: 2.1. Dezvoltarea bazei materiale  a Gr dini ei cu P.P. nr 17 Tulcea. 

2.2. Cre terea calit ii resurselor umane la Gr dini a cu P.P. nr 17 Tulcea; 

2.3. Îmbun t irea comunic rii cu personalul gr dini ei, cu beneficiarii de educa ie, cu institu iile de educa ie  formal i nonformal , cu 
diferi i parteneri i alte institu ii i organiza ii interesate din comunitate; 

2.4. Realizarea de parteneriate i particip ri la proiecte locale, na ionale i interna ionaleîn domeniul educa iei; 
2.5. Promovarea unui management institu ional participative; 
2.6. Dezvoltarea unui system propriu de management al calit ii; 
2.7. Promovarea bunelor practice i a imaginii gr dini ei în cadrul comunit ii educa ionale, locale i na ionale: 

 

 

 

 

 



Direc ie de ac iune: 1. Cre terea calit ii serviciilor educa ionale oferite de Gr dini a cu P.P. nr 17 Tulcea 

inte strategice: 1.1. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale specifice oferite pre colarilor; 
Programul „Gr dini a ne înva  s  p im frumos în via ˮ 

Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Asigurarea premiselor 

pentru implementarea 

optim  a curriculumului 
pre colar 

Crearea unui mecanism de proiectare, 

realizare, promovare i evaluare a ofertei 
educa ionale a gr dini ei, în special, 
curriculumului la decizia colii. 

 Proceduri i instrumente de 
proiectare, monitorizare i evaluare a 
curriculumului pre colar 

 Instrumente utilizate în consultarea 

beneficiarilor 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabil 

Comisie 

metodic  

2017-2018 Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  

Consumabile, 

logistic  IT. 

Num r de proceduri i 
instrumente 

Calitatea acestor documente 

Îmbun t irea activit ii 
didactice i a 
performan elor 
pre colarilor 

Activit i de proiectare a curriculumului 
pre colar, în special, a curriculumului la 
decizia colii. 

 

 

 

Director 

Toate 

educatoarele 

Consiliul pentru 

curriculum 

2017-2018  

 

 

Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  i 
metodologii specifice 

Consumabile, 

logistic  IT. 

Calitatea documentelor 

Gradul de adaptare a C.D. . 
la nevoile pre colarilor 

Activit i de monitorizare i control a 
activit ii de predare-înv are-evaluare; 

permanent Num r de activit i 
Calificative acordate 

Activit i de evaluare intern : ini ial , 
continu  i sumativ  

permanent Corectitudine metodologic  
i eficacitatea demersurilor 

Rezultatele i impactul 
evalu rii 

Activit i de evaluare extern  a 
performan elor pre colarilor 
 

Conform 

calendarului 

CAEN Peste 50% premii I,II, II i 
men iuni 

  Asigurarea 

transparen ei în 
domeniul curriculumului 

pre colar 

Activit i de informare a p rin ilor cu 
privire la performan ele pre colarilor 
Activit i de completare a datelor în SIIIR 

cu informa ii specifice i de raportare 
c tre institu iile abilitate 

 

 Director 

Cadre didactice 

Comisia pentru 

gestionarea 

SIIIR 

 

Semestrial 

 

 

permanent 

Consumabile, 

logistic  IT. 
Num r de materiale 
informative 

Ritmicitatea inform rii 
Corectitudinea inform rii 
Corectitudinea informa iilor 
Complexitatea datelor 

      



Programul de consiliere „Cei mari împreun  pentru cei miciˮ 

 

Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Asigurarea premiselor 

pentru implementarea 

optim  a activit ii de 
consiliere a p rin ilor i 
copiilor 

Crearea unui mecanism de identificare a 

nevoilor educa ionale i de implementare 
a unor servicii de consiliere 

psihopedagogic  i logopedic  adaptate  

nevoilor identificate la nivelul diferi ilor 
beneficiari 

proiectare, realizare, promovare i 
evaluare a ofertei educa ionale a 
gr dini ei, în special, curriculumului la 
decizia colii. 

 Proceduri i instrumente de 

proiectare, monitorizare i evaluare a 
curriculumului pre colar 

 Instrumente utilizate în consultarea 

beneficiarilor 

Director 

Profesor 

consilier 

Profesor logoped 

 

 

 

2017-2018 

Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  

Consumabile, 

logistic  IT. 

 

 

 

Num r de proceduri i 
instrumente 

Calitatea acestor documente 

 

int  strategic : 1.2. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale conexe oferite pre colarilor; 
Programul: „Înva  de la toate!ˮ 

 

Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Asigurarea premiselor 

pentru implementarea 

optim  a activit ilor 
extra colare i 
extracurriculare 

Crearea unui mecanism de management a 

activit ilor extra colare i extracurriculare 

 Asigurarea cadrului legislativ 

 Realizarea regulamentului specific 

 Crearea de procedure i instrumente 
de proiectare, monitorizare i evaluare a 
activit ilor extra colare i extracurriculare 

 Realizarea de instrumente utilizate în 

evaluarea gradului de satisfac ie a 
beneficiarilor acestor servicii. 

Director 

Responsabil 

proiecte i 
programe 

educative 

2017-2018 Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  

Consumabile, 

logistic  IT. 

Regulament specific în ROF 

Num r de proceduri i 
instrumente 

Calitatea acestor documente 



Dezvoltarea aptitudinilor 

tiin ifice, artistice i 
sportive ale copiilor 

 Concursuri ale pre colarilor 
 Ateliere de crea ie în cadrul proiectelor 

educa ionale 

 Constituire de forma ii artistice: dans 
popular, dans modern, teatru pentru copii 

 Vizite i excursii 
 Vizion ri de spectacole de teatru, teatru de 

p pu i 
 Vizite la institu ii colare-activit i în 

parteneriat 

 Serb ri i alte activit i similare 

 

 

 

 

Director 

Toate 

educatoarele 

Responsabil 

proiecte i 
programe 

educative 

2017-2018 

permanent 

 

 

 

 

Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  i 
metodologii specifice 

Consumabile, 

logistic  IT. 
Fonduri extrabugetare 

Echipamente 

specifice 

Rezultate: premii la 

cooncursuri 

Num r de particip ri la 
concursuri 

Num r de activit i 
Num r de participan i 
Grad de satisfac ie al 
beneficiarilor 

  Asigurarea 

transparen ei în cadrul 
activit ilor extra colare 

Activit i de informare a copiilor i 
p rin ilor  
Activit i de monitorizare i evaluare a 
activit ilor realizate în parteneriat cu 
p rin ii 
Activit i de informare a partenerilor 
educa ionali cu privire la rezultatele 

ob inute în cadrul proiectelor de parteneriat 
educa ional. 

 Director 

Cadre didactice 

Comisia pentru 

gestionarea 

SIIIR 

 

Semestrial 

 

 

permanent 

Consumabile, 

logistic  IT. 
Num r de activit i 
Num r de materiale 
informative 

Ritmicitatea inform rii 
Corectitudinea inform rii 
Corectitudinea informa iilor 
Complexitatea datelor 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



int  strategic : 1.2. Cre terea calit ii i  diversificarea serviciilor educa ionale altor tipuri de beneficiari direc i sau indirec i; 
Programul: „P rintele—partener în educa ia copiluluiˮ 

Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Asigurarea premiselor 

pentru un parteneriat 

eficient cu familia 

  Colaborarea cu familia: 

 Asigurarea cadrului normative 

 Crearea de procedure i instrumente 
de proiectare, monitorizare i evaluare a 
activit ilor cu/pentru p rin i 

 Realizarea de instrumente utilizate 

în evaluarea gradului de satisfac ie al 
p rin ilor 

Director 

Responsabil 

rela ia cu familia 

i comunitatea 

Responsabil 

Cadre didactice 

2017-2018 Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  

Consumabile, 

logistic  IT. 

Num r de proceduri i 
instrumente 

Calitatea acestor documente 

Cre;terea gradului de 

implicare a familiei ]n 

via a gr dini ei 

Activit i de identificare a a tept rilor 
p rin ilor 

 

 

 

Director 

Toate 

educatoarele 

Consiliul pentru 

curriculum 

2017-2018 

semestrial 

 

 

 

Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  i 
metodologii specifice 

Consumabile, 

logistic  IT. 

Calitatea documentelor 

Num r de activit i 
Num r de participan i 
Num r de materiale 
informative 

 
Activit i de consultare privind oferta 
educa ional  

semestrial 

Activit i de informare a p rin ilor cu 
privire la serviciile educa ionale ale 
gr dini ei 

periodic 

Activit i de informare a p rin ilor cu 
privire la performan ele pre colarilor 
 

 

  Asigurarea 

transparen ei în 
activit ile realizate în 
parteneriat 

Activit i de monitorizare i evaluare a 
activit ilor realizate în parteneriat de 
c tre Consiliul Reprezentativ al p rin ilor 
Activit i de informare prin mass media/ 

afi e cu privire la rezultatele acestor 
colabor ri 
 

Director, cadre 

didactice, 

Pre edintele CRP 

 

Semestrial 

 

 

permanent 

Consumabile, 

logistic  IT. 
Num r de beneficiari 

Ritmicitatea inform rii 
Corectitudinea inform rii 
Corectitudinea informa iilor 

Complexitatea datelor 

      

 



Programul: „Parteneriatul în comunitate i pentru comunitateˮ 

Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Asigurarea premiselor 

necesare promov rii 
parteneriatelor 

educa ionale 

 Constituirea echipelor de proiect cu 

responsabilit i;  
 Asigurarea cadrului legislativ 

 Crearea de proceduri i instrumente 
de proiectare, monitorizare i evaluare a 
parteneriatelor/colabor rilorr 

 Realizarea de instrumente utilizate 

în evaluarea gradului de satisfac ie al 

beneficiarilor parteneriatelor 

Director 

Responsabil 

proiecte i 
programe 

educative  

Cadre didactice 

2017-2018 Resurse 

informa ionale- 

legisla ie colar  

Consumabile, 

logistic  IT. 

Num r de proceduri i 
instrumente 

Calitatea acestor documente 

Cre terea calit ii 
activit ilor educative 
realizate în parteneriat 

cu comunitatea 

Continuarea dezvolt rii de parteneriate cu 
parteneri tradi ionali dar i identificarea 
altor poten iali parteneri din 
comunitate/valorificarea oportunit ii de 
proiecte educa ionale 

Implementarea activit ilor specific 
proiectelor aprobate 

Realizarea de proiecte educa ionale cu alte 
unit i de înv mânt din ora , jude , ar  

Realizarea unor materiale de promovare 

Activit i de informare, prin întâlniri 
directe, afi e, mass-media local , cu 
privire la rezultatele parteneriatelor; 

Activitate de informare a copiilor, 

p rin ilor, personalului unit ii 
 

 

 

 

 

Director 

Responsabil 

proiecte i 
programe 

educative  

Cadre didactice 

2017-2018 

semestrial 

semestrial 

periodic 

 

 

Finan are 
extrabugetar , 
proiecte 

Calitatea documentelor 

Num r de proiecte 

Num r de participan i 
Num r de materiale 
informative 

 

 

 

 

Ritmicitatea inform rii 
Corectitudinea inform rii 
 

      

 

 

 

 



 

Direc ie de ac iune: 2. Dezvoltarea capacit ii institu ionale a Gr dini ei cu P.P. nr 17 Tulcea; 

Dezvoltarea bazei materiale  a Gr dini ei cu P.P. nr 17 Tulcea. 
Obiective Activit i Responsabil Termen Resurse Indicatori de performan  

  Adaptarea permanent a 

spa iilor colare la 
a tept rile i nevoile 
beneficiarilor 

 Activit i de amenajarea spa iilor 
colare(repara ii,spa ii de depozitare, 

mobilier,  înlocuirea evilor din PVC, 
înlocuirea lambriului din clase i holuri, a 
u ilor de acces, conform normativelor ;  

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

 Octombrie-

noiembrie 

2017-2018 

Finan are 
complementar  i 
extrabugetar  

Num r de lucr ri executate 

Calitatea lucr rilor 
Respectarea termenelor 

 

Îmbun t irea calit ii 
ambientului educa ional 

Activit i de amenajare a cur ii de joac  

cu jocuri educative pentru copii, 

decora iuni stradale. 
 

 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Aprilie –mai 

2018 

 

 

Finan are 
extrabugetar   

Num r de lucr ri executate 

Calitatea lucr rilor 
Respectarea termenelor 

Grad de satisfac ie al 
beneficiarilor 

Grad de acoperire a nevoilor 

gr dini ei 
 

      

 

ECHIPA MANAGERIAL A GR DINI EI CU P.P. NR 17 TULCEA 

Director, 

CERNENCU Marcela 


