
Formular Propunere de Proiect

Activitati educationale

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Monitorizare   VIDEO  AUDIO  GRĂDINIȚE  .   Mai  multă  transparență  ,  mai  multă
relaxare .

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati educationale

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Inițial  servind  drept  studiu  de  caz  ,  o  singură  grădiniță  poate  fi  dotată  cu  acest
sistem .  Feedback-ul  persoanelor/  instituțiilor  implicate  direct  în  programul  pilot
inițial fiind critic pentru dezvoltarea ulterioară a unui sistem standardizat la nivel
de sector/capitală.  

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Metodologia,   modul  de  implementare  al  sistemului  ,  bunele  practici  fiind  deja
exersate în cadrul  evaluarilor  naționale și  a examenului  de bacalaureat,   durata
de implementare a proiectului pilot propriu zis (montarea și recepția sistemelor ,
elaborarea  normelor  de  verificare/  monitorizare  zilnică  si  procesul  de
autentificare  a  părților  interesate  în  platforma online  de  monitorizare)  nu  poate
depăși o perioadă de 2 luni . 
Procesul  de dezbatere si  mediere între  părțile  direct  interesate poate fi  unul  de
durată mai lungă însă . 
Având  în  vedere  și  armonizarea  legislației  la  nivel  local  putem  considera  ca
intregul program pilot poate fi demarat la începutul anului școlar 2018-2019 . 

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
100000 Lei inclusiv TVA 

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:

Pagina 1

Persoană de contact
Nume și Prenume: V Robert
Număr de telefon: 0736******
Adresă de e-mail: robert*******@*****.com



Familiile celor peste 7000 de preșcolari ce sunt pregătiți în aceste instituții .
Funcționarii publici din cadrul gradinitelor . 
Instituțiile  de  siguranță  publică  ce  vor  avea  acces  în  timp  real  la  informații  din
interiorul  gradinitelor  in  cazul  unor  evenimente  ce  pun  in  pericol  siguranța  din
interiorul acestora.  

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Menținerea la curent a părinților cu activitățile copiilor in timpul programului . 
Încredere și siguranță crescută pentru toate părțile implicate
Un climat de transparență totală pentru gradinitele din sectorul 3 
Facilitarea rezolvării cazurilor de suspiciune de toxiinfectie , abuz , violență.  

Monitorizare in timp real Audio si Video a tuturor spațiilor în care personalul intră
în contact cu copiii. 
Monitorizarea  video  a  traseelor  de  intrare  a  copiilor  in  incinte  si  a  traseelor
mancarii servite către copiii.  
Transmisia  pe o platformă de tip  web app (prietenoasă cu dispozitive mobile)  a
unei  imagini  de  ansamblu  a  tuturor  zonelor  filmate,   având  posibilitatea  de  a
selecta un cadru mărit cu redare audio.  
Sistem  de  autentificare  in  platforma  bazat  pe  credentiale  oferite  in  cadrul
procesului de înscriere a copilului la grădiniță.  
Autentificare  bazată  pe  un  număr  limitat  de  IP-URI  IMEI-URI  reînnoite  la  fiecare
schimbare de dispozitiv a părinților.   . Evitandu-se ca un dispozitiv vechi vandut
de părinți sa mai fie eligibil pentru autentificare.  
Asigurarea spațiilor private de relaxare si discutii pentru angajați în  incinte.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
In contextul cazurilor  puține dar vizibile de toxiinfectie,   abuzuri,   violențe,  s-a
creat un climat de suspiciune și neîncredere dar și generalizare a acestor cazuri
din  partea  părinților  pe  de-o  parte  și  de  frustrare  din  partea  angajaților  de  alta
parte.  
Cei ce cad la mijloc si au cel mai mult de pierdut sunt în primul rând copiii.  
Lipsa de transparență este principala problemă ce generează această stare.  

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Un astfel  de sistem ar rezolva in totalitate aproape dorința părinților de a ști  ce
fac copiii lor in timpul programului de la grădiniță.  
De  asemenea  angajații   vor  avea  mai  puțin  de-a  face  cu  acuzații  gratuite  din
partea părinților 
Climatul  de  suspiciune  fiind  înlocuit  cu  unul  bazat  pe  transparență  și
corectitudine.  
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8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Stabilirea grădiniței unde va fi implementat programul pilot. 1 Lună 
Obținerea acordurilor familiilor si personalului. 2 Luni
Asigurarea cadrului legal . 1 Lună
Deschiderea licitației pentru sistemele ce vor fi achiziționate.    
Elaborarea  normelor  tehnice  si  metodologice  de  implementare  si  operare  a
sistemelor . 2 Luni
Elaborarea unui ghid de bune practici într-un limbaj simplu si concis. 
Crearea unei pagini de internet dedicate cu securizare avansată de tip web app (
prietenoasă  cu  dispozitive  mobile)  .  Legătura  către  acesta  pagina  poate  fi  dată
din pagina principală a primăriei S3 pentru un plus de siguranță și credibilitate . 2
Saptamani.  
Asigurarea  că  părinții  au  acces  si  retroactiv  la  fișierele  înregistrărilor,   oferind
posibilitatea unei recapitulari la sfarsitul zilei . 

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Sunt  oricand  la  dispoziția  dumneavoastră  pentru  clarificarea  eventualelor
nelămuriri.  
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Activitati-educationale-033118-180353-CI-001.pdf

