
SCURT  ISTORIC AL ORGANIZAȚIEI 

          Dinamica demografică și situația economică a municipiului Tulcea din 
anii 1980 impune extinderea rețelei unităților preșcolare cu program prelungit . 
Pentru a satisface solicitările părinților din cartierul de vest al orașului aflat în 
construcție  ia ființă Grădinița nr.19 cu un număr de 2 grupe la parterul unui bloc 
.            

         În perioada 1 septembrie 1982-1 ianuarie 1991 unitatea a fost patronată de 
ICNUT Tulcea, care asigura fondurile necesare pentru dotările specifice.Fiind 
singura unitate cu program prelungit din zonă, solicitările părinților au fost 
numeroase astfel încât activitatea acesteia s-a extins în mai multe anexe ( 5 anexe)  
situate pe Str.30 Decembrie,11Iunie, oferind în funcție de opțiunile părinților 
două tipuri de program : normal și prelungit . 
      Ca urmare a extinderii cartierului din zona E3 și a numeroaselor solicitări 
din partea părinților în anul școlar 2007-2008 unitatea s-a mai extins cu o anexă 
pe Str.Socului în carterul E3 urmând ca în anul școlar următor unitatea să 
funcționeze în 8 anexe, iar cei 240 de copii înscriși fiind repartizați în 12 grupe 
cu program prelungit . 

         Cu sprijinul I.S.J.Tulcea și a Primăriei Tulcea din data de 1 septembrie 

2010, Grădinița cu program prelungit nr.19 s-a mutat într-o nouă locație pe 
Str.Libertății nr.76 unde a funcționat Școala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu 

. 

        Începând cu anul școlar 2012-2013 la solicitarea unității, prin hotarârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea grădiniței i se atribuie denumirea de 

Dumbrava Minunată pentru a aminti generațiilor de preșcolari și școlari în timp 
de legătura dintre scriitor și opera sa. 
   Grădinița asigură servicii specifice pentru  copii cu vârste între 3-6 ani 

repartizați după vârstă și opțiunile părinților în 8 grupe cu program prelungit și 1 
grupă cu program normal. 
     Programul de funcționare al unității se derulează în intervalul orar  06-

18.30 

Unitatea noastră este vizibilă în comunitate nu prin poziția geografică sau 
dimensiune, ci prin calitatea serviciilor oferite. În centrul atenției tuturor se află 
copilul și nevoile lui de creștere, dezvoltare, socializare . 

 

‘’Multe dintre câte ne sunt necesare pot aștepta , numai copilul 
nu.Acum e timpul când se formează trupul și spiritul lui .Copilului nu i se 
poate spune:Așteaptă până mâine!Numele lui este AZI !’’(Gabriela Mistral) 




