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ARGUMENT 

 

 Schimbarea în educație este o tendință comună pe plan european și chiar 

mondial. Ea se manifestă la nivelul politicilor educaționale, forma cea mai frecventă de 

manifestare fiind reforma învățământului. 

Provocarea majoră pentru educație este aceea de a face față în sens pozitiv 

schimbării, de a tranzita fără probleme pasajul dintre era modernă și postmodernă. 

Societatea contemporană supune copilul unui sistem de stimulări intensive ale căror 

influențe puternice nu pot fi “ameliorate” decât în cadrul unor activități care se desfășoară 

în instituții preșcolare, cu personal calificat care oferă alternative educaționale accesibile 

preșcolarilor adaptate vârstei și cu accent pe dezvolatrea și adaptarea sa ulterioară. 

Profesorii din învățământul preșcolar conștientizează că o asumare responsabilă a 

formării copilului mic pornește de la cunoașterea datelor ”problemei”, adică de la 

sondarea procesualității aceste vârste, trasând direcții de dezvoltare centrate pe strategii 

educaționale adecvate, pe adaptarea contextului educational și pe construirea unei relații 

între partenerii educaționali. 

Prin urmare, învățământul preșcolar răspunde unei nevoi de necontestat și anume 

nevoia de educație a copiilor într-o societate în continua schimbare în care familia este 

extrem de ocupată, iar grădinița trebuie să identifice resursele care să răspundă 

tendințelor actuale. Ancorându-ne în actualitate și adaptat contextului  modern, este 

necesar ca noi, profesorii, să ne asumăm rolul profesional de a ne adapta noi înșine 

timpurilor, nevoilor, nivelului copiilor și familiei și de a concepe cu mult curaj un proiect 

de dezvoltare instituțională pe termen scurt, mediu și lung, proiect care se dorește a se 

concretiza într-un răspuns concret la nevoile copilului, ale părintelui, ale educatorului și 

ale societății.  

Obiectivul general al acestui proiect este de a identifica, semnaliza, propune și 

evalua nevoile copilului și de a implementa strategii pertinente în întreaga activitate 

educațională și managerială la nivelul Grădiniței P. P. 14 Iași. Demersul educational se 

plasează pe o axă evolutiv-progresivă care să asigure copiilor toate condițiile pentru o 

dezvoltare sănătoasă și armonioasă. În acest sens ne-am propus ca expectanțele noastre să 

rezoneze cu cele ale părinților și totodată să dezvoltăm o implicare cât mai mare a 

familiei și a comunității locale în susținerea și gestionarea actului educațional.  
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I. STRATEGIA 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 

 

SCURT ISTORIC 

Iașul este orașul marilor idei, al primei mari uniri, al primului spectacol de teatru 

în limba română, al primului muzeu literar memorial  și al primului Muzeu de Istorie 

Naturală. 

În orașul pitoresc în care ne-am născut și cu a cărui frumusețe, cultură și istorie ne 

mândrim, Grădinița cu program prelungit Nr. 14 este situată în cartierul Păcurari vis-à-vis 

de Școala Gimnazială “Elena Cuza”, fiind singura grădiniță cu program prelungit care 

asimilează copiii din cartierele Păcurari, Canta și Șos. Rediu.     

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Iași și-a început activitatea la 1 decembrie 

1977, oferind în decursul celor aproape 40 de ani de activitate, o educație de calitate mai 

multor generații de copii. Capacitatea unității de învățământ este de 160 de locuri, număr 

depășit în fiecare an datorită solicitărilor numeroase de înscriere a copiilor în grădiniță.  

 Grădinița dispune de 8 săli de grupă, 4 grupuri sanitare pentru copii, 2 oficii, bloc 

alimentar, cabinet medical, birou director, compartiment administrativ – financiar. 

 Activitatea instructiv – educativă este susținută de cadre didactice calificate, 

pregătite profesional și aflate într-un continuu proces de formare și perfecționare. 

 Scopul nostru este de a forma viitori cetățeni prin educarea, formarea și 

dezvoltarea personalității umane conform unor principii și legalități specifice. 

 Prin intermediul activităților propuse de Curriculum preșcolar, copilul nu 

dobândește doar cunoștințe, ci și comportamente și atitudini prin crearea de situații 

concrete, experiențe adaptate specificului vârstei, copilul fiind pus în situația de a găsi 

soluții. Așadar, în grădiniță se pune un accent deosebit pe formarea copilului în scopul 

adaptării sale ulterioare, pe formarea încrederii în sine, dar și pe implicarea părinților în 

susținerea actului educațional, întărind relația grădiniță – familie. 
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A. Informații tip cantitativ 

  

 

 

 Baza materială 

- 8 săli de grupă; 

- 4 săli de masă; 

- 1 cabinet medical; 

- 2 oficii; 

- magazii alimente; 

- spălatorie; 

- contabilitate; 

- birou; 

 

 Baza materială 

- 8 săli de grupă; 

- 4 săli de masă; 

- 1 cabinet medical; 

- 2 oficii; 

- magazii alimente; 

- spălatorie; 

- contabilitate; 

- administrație - casierie 

- birou; 

- bloc alimentar. 

 

 

 Personalul didactic cuprinde un 

număr de 16 cadre didactice: 

 7 cadre didactice Grad didactic I; 

 4 cadre didactice Graddidactic II; 

 4 cadre didactice definitivatul în 

învățământ; 

 1 cadru didactic înscris la 

examenul de definitivat, sesiunea 

2017. 
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La nivelul tuturor compartimentelor există baze de date exacte, dotări materiale 

corespunzătoare, birotica modernă: 2 calculatoare, 3 multifuncționale, 1 videoproiector, 1 

ecran de proiecție,  frigidere, o ladă frigorifică, o mașină de spălat rufe profesională, 

camere de supraveghere. Unitatea deține autorizații de funcționare sanitar-veterinare, 

avizate la timp. Există o colaborare permanentă cu Școlile gimnaziale “E. Cuza” și “I. 

Creangă”, spre care îndrumăm copii bine pregătiți,  capabili să facă față cu succes 

cerințelor școlii. 

De asemenea, colaborăm și cu Școlile gimnaziale ”P. Poni” și “Șt. Bârsănescu”, 

unde copiii școlarizați în unitatea noastră au trecut probele de selecție ce au ca scop 

asigurarea continuității în educația copilului și au obținut rezultate foarte bune în 

activitatea școlară. Colaborăm permanent cu familiile copiilor, elaborăm și aplicăm 

sistematic proiecte de parteneriat educațional, transformând comitetele de părinți în 

structuri active și dinamice. Prin calitatea actului comunicării, prin circulația corectă a 

informațiilor urmărim identificarea de noi parteneri care să colaboreze cu grădinița, 

înlăturarea barierelor ce pot apărea în relațiile interpersonale, crearea unui climat pozitiv, 

 

 Personalul auxiliar: 

- 1 contabil; 

- 1 administrator; 

- 1 secretar. 

 

 Personal  didactic 

auxiliar/nedidactic: 

- 7 îngrijitoare; 

- 2 bucătărese; 

- 1 muncitor de 

întretinere. 

 

 Colaboratori 

- Asociația Bravo Events 

- profesor  Limba engleza; 

- profesor Dans modern și mișcare scenică; 

- profesor logoped; 

- profesor consilier CJRAE/CJAPP 

- Teatrul Zum Zum; 

- Teatrul Așchiuță. 
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permisiv, deschis, dar și identificarea unor obiective comune pe baza cărora să se poată 

construi comunitatea. 

 

B. Informații de tip calitativ 

 

Calitatea managementului școlar se evidențiază prin faptul că directorul împreună 

cu echipa de proiect, dar și celelate cadre didactice au încheiat parteneriate educaționale 

cu alte instituții școlare cu scopul diversificării activităților din grădiniță, au inițiat 

proiecte ample de atragere de fonduri pentru îmbunătățirea imaginii grădiniței în 

comunitate.  

Având suportul Primăriei Municipiului Iași, al Inspectoratului Școlar Județean, al 

părinților și al sponsorilor, s-a reușit modernizarea sălilor de grupă constând în 

achiziționarea de mobilier nou, mochete, perdele, calculatoare, televizoare, dvd-uri, 

imprimante. De asemenea, s-a achiziționat un sistem de monitorizare și s-a cablat cu 

internet întreaga unitate. 

Totodată, din anul 2014, la nivelul unității de învățământ există proiecte 

educaționale care se desfășoară cu succes în fiecare an, implicând un număr impresionant 

de copii și contribuind la implicarea părinților în susținerea activităților de tip 

educațional. Grădinița P.P. Nr. 14 Iași a inițiat, organizat și desfășurat următoarele 

proiecte educative: 

 ”De ziua ta, Mămico!” – festival – concurs; 

 ”MiniMip și valorile europene” – proiect educational de cultură civică; 

 ”Află despre meserii” – proiect de parteneriat educational; 

 ”Patrula de reciclare ROREC” 

 ”Eco Școala” 

 

http://ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=238585&w=800&h=600
http://ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=238585&w=800&h=600
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De asemenea, cadrele didactice din grădiniță s-au implicat  și au participat la 

numeroase proiecte educaționale și cursuri de formare profesională, fapt ce a contribuit la 

dezvoltarea experienței profesionale , dar și la creșterea calității actului educațional cu 

accente pe desfășurarea de activități extrașcolare care au condus la crearea unei bune 

imagini în comunitate. 

 

C. Cultura organizațională 

 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt unde  valorile dominante sunt 

egalitatea de șanse, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de 

copii, respectul față de profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, 

creativitatea, competiția și dorința de afirmare.  

Conducerea grădiniței a elaborat Regulamentul de ordine interioară privind 

activitatea din cadrul unității noastre, creionându-se aspecte clare orientate în funcție de 

specificul fiecărei categorii de personal. 

În ceea ce privește climatul organizației școlare, acesta este unul specific actului 

educational și dezvoltării copilului într-un context deschis, stimulativ, care oferă 

satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de 

sprijin reciproc. Directorul este orientat spre susținerea resursei umane, acordarea 

încrederii în sine, stimularea continuă, luând în considerare sugestiile profesorilor, făcând 

aprecieri frecvente și sincere la adresa acestora, respectându-le dreptul la opinie, 

oferindu-le autonomie și încredere, fapt ce demonstrează o implicare activă, susținută 
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bazată pe cooperare, lucru în echipă, creând o atmosferă relaxată și sigură care se reflectă 

în demersul educațional. 

VIZIUNEA 

“Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. 

 

Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață. 

 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să ma îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 

ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

 

din Child’s Appeal 

 

MISIUNEA 

 Sub deviza ”Educăm cu responsabilitate!”…  

 

 Asigurarea unui act educațional de performanță care să contribuie la formarea 

unei personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătoși, 

creativi, eficienți, active și cooperanți care să se adapteze cu ușurință la 

regimul muncii școlare și la orice situație de viață. 

 Însușirea cunoștințelor specifice, a valorilor naționale și universale.  

 Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, a demnității umane și a toleranței, al schimbului liber de opinii. 

 Asigurarea părinților că educația copiilor se face într-un mediu sigur, într-o 

formare personală permanentă. 

 Prezentarea unei oferte educaționale viabile și stimulative. 
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PARTENERI EDUCAȚIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTE 

 

 

 

Nr.Crt. Ținta propusă 

1 Pregătirea beneficiarilor direcți și indirecți ai grădiniței cu scopul participării la asigurarea și 

evaluarea calității educației. 

2 Dezvoltarea programelor educative școlare și extrașcolare ca suport pentru desfășurarea activităților 

curriculare și formarea armonioasă a personalității copiilor. 

3 Asigurarea accesului egal și sporit al tuturor copiilor spre cunoaștere și acțiune. 

4 Sporirea gradului de atractivitate a grădiniței prin calitatea și managementul facilităților oferite 

beneficiarilor.  

5 Valorificarea mai eficientă a oportunităților comunitare în vederea dezvoltării instituționale. 

 Inspectoratul Școlar Județean 

 Casa Corpului Didactic 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

 Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică 

 Direcția Județeană pentru Protecția Copilului 

 Servicii Specializate PSI 

 Agentia Județeană de Protectie a Mediului 

 Inspectoratul Județean de Poliție 

 Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă 

 Europe Direct Iași 

 Biblioteca Județeană ”Gh. Asachi” Iași 

 Asociația Bravo Events 

 Familia 

 Școala 
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Ținta 1 
 

“Pregătirea beneficiarilor direcți și indirecți ai grădiniței cu scopul participării la 

asigurarea și evaluarea calității educației” 

 

Obiectivul 1 : “Diseminarea informațiilor privind calitatea în educație” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Organizarea / 

actualizarea punctului de 

informare / documentare 

referitor la calitatea în 

educație 

- materialele elaborate de 

ARACIP 

- O.U.G. nr.75/2005, 

actualizată la 30/12/2014 

- Legea nr. 87/2006 

- portofoliul CEAC 

- spațiu de lucru pentru 

comisie 

actualizare 

periodică 

-coordonatorul 

CEAC 

caracterul 

funcțional al 

punctului de 

informare / 

documentare 

2. Realizarea de 

activitati de informare / 

explicare a sistemului de 

asigurare a calității, cu  

cadrele didactice, 

personalul grădiniței, 

părinții,  reprezentanții 

autorității locale în C.A., 

parteneri ai grădiniței 

- ședințele Consiliului 

profesoral, ale Consiliului  

de administrație, ședințele 

cu părinții, materiale de 

prezentare, expertiză 

internă 

perioada 

sem. I 

-coordonatorul 

CEAC 

nr. activităților de 

diseminare 

 

nr. propunerilor de 

îmbunătățire a 

calității educației în 

grădiniță 

 

 

Obiectivul 2 : Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unei educații de 

calitate” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Realizarea unei 

diagnoze a principalelor 

domenii de activitate din 

grădiniță pentru 

identificarea punctelor 

slabe și a țintelor pentru 

intervențiile de remediere 

/ dezvoltare 

- documente realizate la 

nivelul instituției: PDI, 

note de control extern, 

rezultate ale 

chestionarelor aplicate 

părinților, monitorizarea  

activităților ș.a. 

 

Sem. I 

 

 

 

 

Sem. al II -

lea 

-grupul de lucru 

condus de 

director 

Analiza de nevoi  (a 

punctelor tari, a 

celor slabe, a 

oportunităților și a 

amenințărilor) 

pentru domeniile 

principale de 

activitate ale 

grădiniței 

2. Realizarea de ateliere 

de lucru, cu scopul 

conceperii și scrierii 

planurilor de 

îmbunătățire a activității 

pentru principalele 

domenii de activitate ale 

-Ghidul CEAC 

-pliante ARACIP 

-PDI 

Sem. I - responsabilii 

atelierelor de 

lucru 

-directorul 

Coerența și 

eficacitatea 

planurilor de 

îmbunătățire 

propuse 
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grădiniței 

3. Conceperea și scrierea 

unui minighid de 

autoevaluare instituțională 

- Legea nr. 87/2006 

- documentele 

programatice ARACIP 

- Metodologia de 

evaluare instituțională 

până la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

-directorul 

-colectivul de 

lucru 

realizarea primei 

evaluări interne pe 

baza ghidului 

 

  

 

Obiectivul 3 :  “Creșterea calității actului predării /învățării pentru atingerea 

standardelor curriculare și a atractivității învățării la copii” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Valorificarea 

Curriculum-ului Național în 

vederea formării 

capacităților de bază ale 

copiilor, specifice pentru 

societatea cunoașterii : 

comunicare, gândire critică, 

rezolvare de probleme, 

lucru în echipă, conduită 

civică, învățare continuă, 

socializare 

- Curriculum Național 

- auxiliare curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiecare 

activitate 

-fiecare cadru 

didactic 

-responsabilul  

Comisiei 

Metodice 

rezultatele obținute 

de copii la 

evaluările inițiale și 

finale 

 

nr. de diplome 

obținute de copii la 

concursuri 

2. Formarea cadrelor 

didactice centrată pe 

competente didactice, 

metodice și 

psihopedagogice privind 

motivația intrinsecă în 

învățare, plasarea învățării 

în situații stimulative, 

limbajul educațional, 

gândirea critică, învățarea 

centrată pe copil, 

cunoașterea copiilor ș.a. 

- ateliere de lucru în 

cadrul comisiilor 

metodice 

- lucrări de didactică, 

metodică și 

psihopedagogie 

- site-uri educaționale 

la fiecare 

activitate 

-responsabilul 

comisiei 

metodice 

-directorul 

creșterea gradului 

de satisfacție a 

copiilor privind 

modul de 

desfășurare a 

activităților și a 

motivației acestora 

pentru învățare 

3. Avizarea cursurilor de 

opțional care răspund 

nevoilor de formare și 

intereselor copiilor 

- analiza de nevoi 

- metodologia CDS 

- cadre didactice 

colaboratoare 

- avizul ISJ 

luna 

septembrie 

-responsabilul 

activității 

educative 

nr. de opționale 

alese / solicitate de 

părinți 

4. Realizarea 

parteneriatului cu părinții 

bazat pe o responsabilitate 

comună în sensul creșterii 

nivelului de motivație și 

aspirație al copiilor pentru 

învățare 

- informarea părinților 

cu privire la  nivelul  

de cunoștințe, de 

deprinderi, rezultatele 

obținute și progresul 

fiecărui copil 

discuții 

individuale 

cu părinții 

de câte ori 

se solicită 

-profesori 

-directorul 

creșterea, de la 

etapă la etapă, a 

procentului de copii 

care înregistrează 

progrese 
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Ținta 2  

  

“Dezvoltarea programelor educative școlare și extrașcolare ca suport pentru 

desfășurarea activităților curriculare și formarea armonioasă a personalității 

copiilor” 

 

 

Obiectivul 1 : “Crearea de noi oportunități pentru participarea majorității copiilor la 

activități educative școlare și extrașcolare cu caracter relativ 

permanent” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Înființarea la nivelul 

unității a unei structuri 

ecologiste care să 

integreze activități 

specifice în cadrul unor 

proiecte educaționale  

- programe de activități de 

activități 

-cadre didactice 

specializate 

-parteneriate 

-materiale reciclabile 

 

Permanent -responsabilul 

Comisiei de 

activități 

extracurriculare 

-Responsabiul de 

Mediu 

-directorul 

-desfășurarea de 

activități 

ecologice; 

-încheierea de 

parteneriate.  

2. Stimularea gândirii 

preșcolarilor prin 

organizarea unui cerc de 

jocuri logice (Mind Lab) 

- copiii interesați de jocuri 

logice 

- cabinet pentru desfășurare 

-profesor specializat 

permanent profesorul de 

opțional 

-înscriere 

copiilor în 

cadrul acestui 

cerc 

-participarea la 

competiții 

 

Obiectivul 2 : “Dezvoltarea programului de educație a copiilor prin dans, mișcare 

scenică și teatru” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Proiectarea, 

monitorizarea și 

evaluarea obiectivelor 

educative urmărite prin 

programul de educație a 

copiilor prin dans, 

mișcare scenică  și teatru  

- redactarea programului 

- conștientizarea 

beneficiarilor cu 

obiectivele programului  

- ghiduri de bună practică 

- listă de comportamente 

așteptate 

- evaluarea participativă 

semestrial -cadrele didactice 

-profesorii 

coordonatori 

dans/ teatru 

-directorul 

-nr.preșcolarilor 

incluși în 

program 

- raport de 

evaluare 

2. Organizarea și 

desfășurarea Festivalului 

concurs ”De ziua ta, 

mămico!” 

 

- trupe de teatru 

- profesori/ actori 

- recuzita necesara 

- sala de festivitati 

-costume 

anual, 

conform 

Calendarului 

activitatilor 

educative 

-echipa de 

organizare a 

festivalului 

-desfășurarea 

festivalului cu 

implicarea unui 

nr. cât mai mare 

de preșcolari 

3. Participarea copiilor, 

în mod organizat, la 

spectacole susținute de 

Teatrul Luceafărul și 

Așchiuță 

- preșcolari 

- profesori 

- ofertă de spectacole 

- autobuzul teatrului 

pe tot 

parcursul 

anului școlar 

-responsabilul cu 

organizarea 

activităților 

extrașcolare 

-familiarizarea 

preșcolarilor cu 

specificul 

activităților de 

teatru 
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Ținta 3 
 

“Asigurarea accesului egal și sporit al tuturor copiilor spre cunoaștere și acțiune” 

 

 

Obiectivul 1 : “Cultivarea la nivelul grădinitei  a concepției de educație pentru toți 

copiii” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Identificarea tuturor 

copiilor care se afla în 

situații vulnerabile sau cu 

CES 

-anamneza 

-observațiile la activități 

- discuții cu părinții 

copiilor 

-chestionare 

-luna 

septembrie 

-ședințele cu 

părinții 

- cadrele didactice 

-consilier școlar 

-logoped 

-întocmirea 

listelor, pe 

categorii de 

vârstă și 

probleme 

2. Întocmirea unei “fișe-

portret” pentru fiecare 

copil 

-fișe psihopedagogice luna 

octombrie 

-prof. -

psihopedagog 

-fișele 

completate 

pentru fiecare 

copil 

3. Organizarea unei 

sesiuni de formare pentru 

cadrele didactice privind 

abordarea copiilor cu 

CES  

-formatori de la CJRAE 

-resurse bugetare 

în cursul 

sem. I 

-responsabilul cu 

activitatea 

educativa 

-nr. de cadre 

didactice 

participante 

4. Întocmirea unui 

program de asistență 

educativă și socială prin 

realizarea unor proiecte 

de voluntariat 

-calendarul activităților 

educative 

-colecte de bunuri  

la începutul 

anului  

-responsabilul cu 

proiectele 

comunitare 

SNAC 

-nr. proiectelor 

din sfera 

comunitară 

5. Încheierea de convenții 

de colaborare cu ONG-

uri 

-Organizația “Salvați 

Copiii” 

Sem. I - responsabilul cu 

activitatea 

educativa 

-responsabil 

SNAC 

-nr. de convenții 

încheiate 

- nr. de acțiuni 

desfășurate în 

cadrul SNAC 

 

 

Ținta 4 
 

“Sporirea gradului de atractivitate a grădiniței prin calitatea și managementul 

facilităților oferite beneficiarilor” 

 

Obiectivul 1 : “Reparații curente” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1.Reparații acoperiș  -proiectul lucrării 

-finanțare bugetară 

Finele 

anului 2018 

-directorul 

-contabilul șef 

-repr. autorității 

locale în CA 

-finalizarea 

lucrărilor  
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2. Amenajarea spațiului din 

curtea grădiniței. 

-proiectul lucrării 

-finanțare bugetară 

-finanțare 

extrabugetară – 

proiect ”Spații verzi” 

Aprilie –

septembrie 

2017 

-directorul  

-contabilul șef 

-repr. autorității 

locale în C.A. 

-cadrele didactice 

-finalizarea 

lucrărilor 

3. Amenajarea interiorului 

unității de învățământ 

(cancelarie prof/sala 

consiliere/ logopedie), 

pictură perete, tapițare bănci, 

reamenajarea sălilor de mese) 

-finanțare bugetară 

-proiectul lucrării 

-finanțare 

extrabugetară 

Septembrie 

2018 

-directorul  

-contabilul șef 

-repr. autorității 

locale în C.A 

-finalizarea 

lucrărilor 

4. Elaborarea unui set de 

reguli pentru diminuarea 

risipei la utilități (apă, 

energie electrică, căldură 

ș.a.) 

-programul de 

diminuare a 

consumului la utilități 

transmis de PMI 

-Regulamentul intern 

permanent -administratorul 

-muncitorul  de 

întreținere 

 

 

 

-afișarea 

regulilor 

-înregistrarea de 

economii la 

consumul de 

utilități 

  

 

 

Obiectivul 2 : “Achiziționarea de materiale și mijloace didactice, auxiliare curriculare, 

echipamente tehnice” 

 

 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Achiziționarea de 

calculatoare/ laptopuri pentru 

fiecare grupă 

-fonduri bugetare 

-fonduri 

extrabugetare 

2020  

-directorul 

-contabil 

-comisia de 

achiziții 

 

-utilizarea 

tehnologiei în 

activitatea 

didactică 

-comunicare 

internă facilă 

2. Achiziționarea unui 

copiator pentru materiale 

necesare 

-fonduri 

extrabugetare  

2018- 2019 -directorul 

-contabilul sef 

-comisia de 

achiziții 

-utilizarea 

copiatorului 

pentru buna 

desfășurare a 

act. instructiv-

educative 

3. Achiziționarea unei mașini 

de spălat vase și aspiratoare 

profesionale pentru cele 

patru sectoare 

-fonduri bugetare 

-fonduri 

extrabugetare 

2017 - 2018 -directorul  

-contabilul șef 

-repr. autorității 

locale în C.A 

- comisia de 

achiziții 

- respectarea 

normelor de 

igienă 
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Ținta 5 

 

“Valorificarea mai eficientă a oportunităților comunitare în vederea dezvoltării 

instituționale” 

 

Obiectivul 1 : “Dezvoltarea la copii și la personalul grădiniței a spiritului comunitar, a 

parteneriatului și a voluntariatului” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Inițierea unor proiecte de 

dezvoltare comunitară și 

voluntariat 

-cadre didactice 

-parteneri instituționali 

conform 

planificărilor 

semestriale 

-responsabilul 

comisiei 

-nr. de acțiuni 

-nr. parteneri 

2. Organizarea și desfășurarea 

de activități voluntare de către 

copii în folosul grădiniței și al 

comunității  

-logistica grădiniței 

-spațiul verde aflat în 

perimetrul grădiniței 

permanent -coordonatorul 

activităților 

educative 

-cadre 

didactice 

-nr. de acțiuni 

voluntare 

realizate 

-nr. de voluntari 

 

Obiectivul 2 : “Accesarea de resurse comunitare pentru dezvoltarea grădiniței : bunuri, 

bani, servicii, donații în natură, expertiză, asistență ș.a.” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 

Termen 

de 

realizare 

Responsabili 
Indicatori de 

realizare 

1. Motivarea părinților pentru 

realizarea unor proiecte 

administrative în grădiniță 

-întâlniri informale cu 

părinții 

-pliante cu planul de 

dezvoltare al grădiniței 

2018 -directorul -mobilier săli de 

grupe/ săli de 

mese 

 

Obiectivul 3 : “Formarea și educarea copiilor în orizontul valorilor europene” 

 

Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Indicatori de 

realizare 

1. Planificarea și desfășurarea de 

activități pentru cunoașterea și 

înțelegerea de către copii a 

simbolurilor, valorilor și viitorul 

UE 

- Europe Direct Iași 

-activități extrașcolare 

materiale de informare 

permanent -responsabilul 

cu activități 

extracurriculare 

-coord. proiect  

-nr. de activități 

 

2. Planificarea și desfășurarea de 

activități pentru cunoașterea și 

conservarea specificului local și 

național, în contextul integrării și 

globalizării 

-sărbători naționale 

-sărbătorile tradiționale 

ale poporului român 

-excursii tematice 

-conform 

Calendarului 

activităților 

educative 

-responsabilul 

cu activități 

extracurriculare 

-coord. proiect 

-implicarea în 

activitățile 

proiectului a 

tuturor 

preșcolarilor 

 

 

  

 

 

Obiectivul 4 : “Creșterea prestigiului grădiniței în comunitate” 
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Acțiuni, măsuri, cerințe Resurse 

Termen 

de 

realizare 

Responsabili 
Indicatori de 

realizare 

1. Refacerea și regândirea 

sistemului de afișaj / panouri 

din grădiniță în direcția unei 

mai bune informări a 

beneficiarilor direcți și 

indirecți (rooll-up) 

- cadre didactice 

-grafician 

-surse extrabugetare 

 

Februarie 

2017 
-directorul 

 

-evidențierea 

unității în cadrul 

întâlnirilor 

formale  

2. Construirea unui site al 

grădiniței pentru a reda cât 

mai clar imaginea noastră în 

rândul beneficiarilor 

- specialist IT 

-timp de conceptie si 

realizare 

-surse extrabugetare 

2017 -2018   

-directorul 

-găzduirea paginii 

pe un domeniu.ro 

3. Elaborarea ofertei 

educaționale și difuzarea 

acesteia către actualii și 

posibilii beneficiari, direcți și 

indirecți 

-planul de școlarizare 

-oferta de CDS și de 

activități extracurriculare 

-consumabile 

 

2017 -directorul 

 

-editarea și 

difuzarea a cel 

puțin 150 - 200 de 

pliante 

4. Organizarea “Zilei 

grădiniței”, “Ziua porților 

deschise” 

 

-lectii deschise ținute de    

cadre didactice/ateliere 

-părinții copiilor 

-activități cultural-artistice 

în cursul 

anului 
-responsabilii 

ariilor 

curriculare 

-nr.de lecții 

susținute 

-nr. de părinți 

participanți 

5. Difuzarea Revistei 

Grădiniței și a Calendarului 

grupei 

Revista și Calendarul în cursul 

fiecarui an 
-cadre 

didactice 

-directorul 

-nr. de reviste 

6. Folosirea de modalități 

alternative pentru 

cunoașterea și promovarea 

activității grădiniței / 

nevoilor / de către 

reprezentantul primarului și 

al consiliului local în 

consiliul de administrație al 

grădiniței 

-inmanarea unui exemplar 

din PDI 

 

-transmiterea de copii ale 

rapoartelor periodice 

 

-corespondenta prin e-mail 

 

septembrie 

 

 

1-2 

rapoarte pe 

semestru 

 

 

-directorul 

 

-membrii 

Consiliului de 

Administrație 

-cadre 

didactice 

- implicarea celor 

doi reprezentanți 

ai autorităților 

locale 

-promovarea 

imaginii 

grădiniței de către 

cei doi 

reprezentanți 

7. Popularizarea în mass-

media a manifestărilor 

inițiate și organizate de 

grădiniță 

-comunicate de presa -cu ocazia 

evenimente

-lor 

organizate 

de 

grădiniță 

-directorul 

-purtătorul de 

cuvânt 

-cel puțin 4 - 5 

apariții anual în 

presa scrisă și 

vorbită 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

 

 Principalele opțiuni strategice reprezintă de fapt abordarea strategică a 

următoarelor domenii funcționale:  

1. Dezvoltarea curriculară; 

2. Dezvoltarea resurselor umane; 

3. Resurse materiale și financiare;  

4. Oferta educațională; 

5. Dezvoltarea organizațională și relații comunitare. 

 

1. Dezvoltarea curriculară 

 

 Asigurarea materialelor curriculare pentru nivelul preșcolar; 

 Planuri de învățământ; 

 Programe; 

 Auxiliare curriculare, caiete speciale de lucru; 

 Formarea personalității copilului respectând pe de o parte curriculumul 

învățământului preșcolar și pe de altă parte nivelul și ritmul propriu de dezvoltare 

ale preșcolarului; 

 Transmiterea de cunoștinte care să stimuleze copilul afectiv și creativ, să îi 

permită dezvoltarea lui sub toate aspectele. 

 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

 

 Înscrierea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare și perfecționare; 

 Autoformare prin intermediul studiului și dezvoltarea preformanțelor proprii; 

 Satisfacerea cerințelor părinților; 

 Satisfacerea cât mai multor cereri de înscriere a copiilor în grădiniță; 

 Îmbunaătățirea rezultatelor obținute de copii la concursuri, evaluări, testări; 

 Susținerea interactivității și a recursului la experiență; 

 Implicarea în activități sociale și culturale. 
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3. Resurse materiale și financiare 

 

 Achiziționarea de produse (echipamente) numai după o anumită examinare a 

pieței și a negocierii pentru a obține unele facilități suplimentare; 

 Atragerea agenților economici cu valoare de potențiali parteneri în acțiuni care să 

diminueze unele cheltuieli considerate a nu fi stringente; 

 Planificarea judicioasă a bugetului în vederea demarării lucrărilor de executare a 

proiectului de extindere a grădiniței; 

 Repararea și repunerea în funcțiune a  interfonului existent; 

 Implicarea părinților în îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței prin donații și 

sponsorizări; 

 Dotarea oficiilor cu mașină de spălat vase pentru eficientizarea timpului și 

completarea lipsei de personal; 

 Realizarea într-un spațiu nefolosit (spălătoria) a  cabinetului logopedic/ de 

consigliere psihopedagogică cu mobilier corespunzător: oglindă, mese 

multifuncționale; 

 Demararea lucrărilor de extindere a grădiniței, RK acoperiș și RK instalație 

sanitară; 

 Realizarea unei căi de acces pentru situațiile meteorologice din anotimpul de 

iarnă în vederea asigurării securitășii copiilor în perimetrul unității de învățământ 

 Îmbunătățirea continuă a bazei didactico-materiale. 

 

4. Oferta educațională 

 

“Noi daruim copiilor aripi, dar îi lăsăm să zboare singuri”  Titu Maiorescu 

 

Din decembrie 1977 cand a fost infiintata gradinita, cadrele didactice au format si 

educat nenumarate generatii de copii. 

Unitatea beneficiaza de un spatiu ambiental modern cu opt sali de grupa, un cabinet 

medical, o bucatarie moderna. 
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 Limba engleză 

                                                                                  

 

Gimnastică, dans și mișcare scenică 

  

  

 

 

 

  

 Participarea la proiecte județene inițiate de grădiniță; 

  DE ZIUA TA, MĂMICO! – concurs – festival 

  MINIMIP ȘI VALORILE EUROPENE 

  PATRULA DE RECICLARE ROREC 

                           ECO ȘCOALA – proiect internațional 

                           SUFLET PENTRU SUFLET –proiect de voluntariat  

 Spectacole de teatru în grădiniță (circ, film 3D, magie); 

  Concursuri județene, naționale și internaționale; 

  Organizarea de activități cu partciparea părinților (programe 
artistice, ateliere de lucru, activități demonstrative); 

  Vizite educaționale la Grădina Botanică, Planetariu, ISU, Radio, 
Aeroprt, Ferme de animale, Panifcom; 

  Excursii pentru copii și părinți. 

  

 Cunoașterea limbii engleze este o condiție 

sinequanon pentru oamenii acestui secol. 

Investiția în educație este cea mai sigură 

șansă de a asigura un viitor mai bun 

copilului dvs.   

 

Incursiunea în lumea sportului, a 

muzicii și a mișcării este de 

ficare dată nouă și plină de 

aventuri alături de copii. 
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5. Dezvoltarea relațiilor comunitare 

 

 Implicarea membrilor comunității educative (părinți, profesori, copii, lideri, 

autorități) în realizarea programului de dezvoltare instituțională; 

 Formarea personalului unității în spiritul comunicării, cooperării și 

parteneriatului; 

 Organizarea unor activități extracurriculare prin colaborarea școlii, autorităților 

locale, părinților; 

 Implicarea acestora în demararea unor acțiuni la decizia grădiniței. 

 

 

CATEGORII DE RESURSE 

 

1. Resurse materiale și finaciare 

2. Resurse informaționale 

3. Resurse de timp 

4. Resurse de autoritate și putere 

5. Resurse umane 

 

1. Resursele materiale și finaciare vor fi selectate în funcție de: 

- Gradul de adecvare și disponibilitate; 

- Posibilități de stocare și întreținere; 

 

2. Resursele informaționale vor fi valorificate la maxim pentru a putea desfășura un 

act educativ, eficient și de calitate. 

 

3. Resursele de timp au în vedere modalitățile de alocare eficienta a timpului în 

vederea soluționării optime a acțiunilor demarate. 
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4. Resursele de autoritate și putere vizează asumarea responsabilității individuale 

pentru creșterea performanței, dezvoltarea coeziunii de grup, exprimarea deschisă a 

opiniilor. 

 

5. Resursele umane vizează realizarea planului de școlarizare, încadrarea la nivelul 

unității de personal cu dublă calificare, perfecționarea continuă a cadrelor didactice, 

formarea de formatori/ mentori. 

 

TERMENE DE APLICARE 

 Strategia este elaborată pentru 4 ani, dar acest termen de aplicare este variabil, 

eventualele schimbări, etape intermediare urmând a fi detaliate în planul operativ. 

 

 

II. ANALIZA DE NEVOI 

 

INFORMAȚII CANTITATIVE ȘI CALITATIVE 

 

 Unitatea depășește an de an planul de școlarizare, fiind în creștere numărul 

preșcolarilor mici. Se are în vedere cuprinderea obligatorie în grădiniță a copiilor cu 

vârsta de 5 ani în vederea respectării Metodologiei pentru înscriere copiilor la clasa 

pregătitoare. Starea clădirii și spațiul școlar sunt corespunzătoare desfășurării actului 

educațional. Privind dotarea cu resurse materiale am procurat prin fonduri bugetare și 

extrabugetare următoarele: televizoare color, computer, ladă frigorifica, mașină de spălat 

automată, aspiratoare, mochete și diverse materiale didactice corespunzătoare (planuri, 

seturi, caiete speciale, pliante, jocuri și jucarii). 

 Climatul organizațional este unul prielnic dezvoltării profesionale și 

competitivității într-o atmosferă relaxată punându-se accent pe cooperare și muncă în 

echipă. 

 În spiritul realizării unui act educațional de calitate, relațiile din cadrul unității de 

învățământ între categoriile de personal reflectă o atmosferă funcțională, de colaborare, 

urmărindu-se asigurarea egalității șanselor în educație și realizarea unui act educațional 

accesibil si individualizat corespunzător nevoilor fiecăruia. 
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ANALIZA SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 

 Multiple cereri de înscriere în grădiniță; 

 Cadre didactice cu o pregătire de specialitate; 

 Existența unei concurențe constructive în abordarea 

actului educațional; 

 Relații de comunicare și colaborare între 

compartimentele instituției, transparența în decizii; 

 Existența unui dialog permanent cu familia; 

 Rezultate foarte bune la testarea copiilor pentru 

înscrierea acestora în ciclul primar; 

 Munca în echipă în pregătirea unor acțiuni 

desfășurate pe plan local sau județean; 

 Participarea constantă la cursuri pentru formarea 

continuă a tuturor cadrelor didactice; 

 Exigența și flexibilitatea în actul managerial; 

 Organizarea de multiple activitati extracurriculare 

atractive; 

 Personal didactic calificat 100%; 

 
 Inexistența în zonă a unor societăți 

comerciale profitabile care să ne sprijine și 

cu care să colaborăm; 

 Grădinița nu dispune de săli de mese, 

cabinet metodic, cabinet logopedic, săli 

pentru activități opționale; 

 Lipsa proiectelor internaționale; 

 Numărul mare de copii înscriși la fiecare 

grupă; 

 Rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice; 

 Cunoașterea unei limbi străine de către 

cadrele didactice. 

 

Oportunități Amenințări 
 

 Colaborarea cu agenți economici în vederea 

obținerii de fonduri necesare dotării unității cu 

obiecte de inventar; 

 Colaborarea eficientă cu C.C.D. și late instituții 

formatoare în vederea organizării si desfasurarii de 

cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice; 

 Alocarea de fonduri din partea Primăriei în vederea 

modernizării unității; 

 

 

 Creșterea ratei șomajului, fapt ce conduce 

la un nivel de trai redus; 

 Suprasolicitarea grădinitei cu preșcolari 

necesită un effort susținut din partea  

cadrelor didactice pentru a oferi o educație 

de calitate; 

 Nesoluționarea înscrierilor tuturor copiilor 

în această grădiniță.  
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ANALIZA P.E.S.T.E.L 

 

 
 

Politic 

Contextul politic – țintele strategice pe care ne-am  propus să le atingem în 

următorii ani derivă din nevoile identificate la nivelul grădiniței și în același timp își au 

corespondent în politicile educaționale naționale și locale. De exemplu, ținta strategică 1, 

prin care ne propunem “să pregătim beneficiarii direcți și indirecți ai grădiniței cu scopul 

participării la asigurarea calității educației” este o țintă esențială a reformei sitemului de 

învățământ și, mai mult, are caracter de obligativitate, conferit de Legea 87/2006 privind 

asigurarea calității educației. Majoritatea țintelor pe care ni le-am fixat vor fi realizate 

prin stabilirea de obiective și activități care vizează formarea profesională continuă. Acest 

aspect este cuprins în politica de dezvoltare la nivel național, regional și local. 

Grădinița se raportează în permanență prin activitatea cadrelor didactice la 

schimbările impuse de reforma învățământului încercându-se accesibilizarea, adaptarea 

curriculum-ului la particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarilor. Echipa 

managerială promoveaza un management centrat pe angajamentul implicativ și pe 

construirea unei culturi  organizaționale bazate pe inovație și schimbare. 

 

Economic 

Spre deosebire de alte unități școlare amplasate în zonă, Grădinița cu program 

prelungit 14 Iași beneficiază de o dotare materială corespunzătoare cerințelor moderne de 

viață și educație, fapt posibil datorită alocării la timp a fondurilor de către bugetul local și 

a folosirii judicioase a fondurilor extrabugetare. În conformitate, unitatea are în vedere 

întocmirea de proiecte program în vederea obținerii de fonduri de la diverși agenți 

economici. Unitatea noastră a beneficiat de lucrările de izolare a grădiniței, împrejmuire 

și R. K. subsol, dotarea cu mese, scaune, saltele. 

 

Social 

Avându-se în vedere amplasare grădiniței între cartierele Canta și Păcurari, 

cartiere aflate la intrarea în orașul Iași, intens dezvoltate în ultimii ani, se poate afirma 

faptul că numărul de copii ce poate fi cuprins în grădiniță este depășit an de an. 

Personalul grădiniței vine în întâmpinarea nevoilor părinților oferind copiilor un act 
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educativ de calitate 10 ore /zi. În general, în fiecare an şcolar, sunt identificaţi copii ce 

prezintă risc educaţional crescut (CES, părinţi decedaţi, divorţaţi, şomeri sau plecaţi la muncă 

în străinătate, copii cu abilități ȋnalte etc.). În majoritatea cazurilor, profesorii întocmesc 

pentru aceşti copii planuri individualizate de intervenţie împreună cu consilierul şcolar, 

cu logopedul şi cu directorul grădiniţei. Politica grădiniței este axată pe incluziune și 

combaterea discriminării, deoarece ȋn grădiniță există copii ce provin din medii familiale 

diverse (unele familii dispun de resurse financiare și de un anumit statut social, ȋn timp ce 

alte familii nu dispun de aceste lucruri).  

 

Tehnologic 

Ca urmare a aplicarii chestionarelor familiilor ai caror copii frecventează grădinița 

a reieșit că aproximativ 5% dintre acestea au condiții precare de locuit. Astfel, o parte din 

aceste familii nu au acces la informații. Conducerea grădiniței a încercat compensarea 

acestor lipsuri prin organizarea de întruniri având ca scop informarea părinților, punerea 

la curent cu toate demersurile educative întreprinse de către cadrele didactice. 

 

Ecologic  
 

 
Conducerea grădiniţei a pus un accent pe ideea de reamenajare a spațiului 

educaţional din sălile de grupă în acord cu principiile educaţiei timpurii, precum şi în 

acord cu noţiunea de „dezvoltare durabilă". De asemene se demarează acțiuni în cadrul 

Proiectului Spații Verzi cu privire la amenajarea spațiului verde de care dispune grădinița în 

contextual unei educații de tip out-door care să completeze principiile educației timpurii. 

Astfel, efectele unei educaţii timpurii de calitate se văd nu doar imediat (în pregătirea pentru 

şcoală a copiilor), ci mai ales în timp (în pregătirea pentru viaţă a copiilor). Totodată, 

printr-o colaborare cât mai bună cu părinţii, efectele educaţiei timpurii se difuzează atât în 

mediul instituţional al grădiniţei, cât şi în mediul familial. Parteneriatul cu familia în educaţia 

timpurii oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi dezvoltare pentru preşcolari, 

profesori şi părinţi. Grădiniţa capătă astfel, pe lângă un caracter educaţional şi social, şi un 

preponderent caracter civic, de liant cultural al comunităţii.  

 

Legislativ  
 

 
Grădiniţa funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În ultimii cinci 

ani, au fost aprobate numeroase acte legislative referitoare la problematica educaţiei 
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timpurii: Ordinul 5233/01.09.2008 privind aprobare Curriculum-ului pentru educaţie 

timpurie, Ordinul 3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele 

de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru 

serviciile de educaţie timpurie, Ordinul 3851/17.05.2010 privind aprobarea Reperelor 

fundamentale în învăţare şi dezvoltarea timpurie a copilului şi Ordinul 4688/29.06.2012 

privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru învăţământul preşcolar.  

În completarea documentelor mai sus menționate, alte acte normative ce au un 

impact major asupra modului de funcţionare şi dezvoltare a grădiniţei sunt următoarele: 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005, HG nr. 1534/2008 

privind aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, HG nr.21/2007 

privind aprobarea standardelor de acreditare pentru autorizarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a standardelor de autorizare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, O.M.Ed.C. nr. 5115/2015 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, O.M.Ed.C. nr. 

4464/07.09.2000 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Învăţământului Preşcolar.  

 
 
Concluzii analiza PESTEL 
 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Iaşi funcţionează la nivel politic, economic 

şi social într-o oarecare stabilitate generată de contextul mai larg în care evoluează 

întreaga ţară, oraşul Iaşi, respectiv cartierele Canta și Păcurari. Pe de altă parte, la nivel 

legislativ, tehnologic şi ecologic asistăm la o anumită dinamică şi evoluţie accelerată a 

lucrurilor. De exemplu, realizarea de proiecte cu finanțare și atragerea părinţilor în 

modernizarea bazei materiale a grădiniţei, precum şi în realizarea în comun a unor proiecte 

educaţionale a fost posibilă datorită modificărilor legislative apărute în ultimii ani în 

domeniul educaţiei timpurii. Implicarea activă a părinţilor îi transformă în parteneri 

educaționali, iar beneficiile sunt în folosul copiilor. Astfel se promovează ideea educației de 

calitate, timpului de calitate și implicarea în actul educațional. Toate acestea atrag fonduri 

sponsorizări și resurse valoroase contribuin la dezvoltarea unității de învățământ. 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE 
 

CURRICULUM  

OBIECTIVE 
 

TERMENE 
 

STADIUL DE 
REALIZARE 
 

RESURSE RESPONSABILI 

 

 

INDICATORI DE  

PERFORMANȚĂ 

UMANE MATERIALE 

Stabilirea, cunoașterea și 
aplicarea conform noilor reforme 
și legi ale curricumului național 
(curriculare și C.D.Ș.) 

permanent în derulare Director 
cadre 
didactice 

broșuri 
pliante 
presa 

Director Aplicarea tuturor nornnelor 
și prevederilor 
curriculumului 

Lărgirea sferei de cunoaștere 
prin formele specifice și 
ridicarea nivelului calitativ al 
procesului instructiv-educativ 

permanent în derulare Cadre 
didactice 
preșcolari 

mijloace 
didactice 
moderne 
material 
didactic 
diversificat 

Director  
Cadre didactice 
 

Preșcolari pregătiți pentru 
școală (deprinderi, nivel de 
cunoștințe)  

Parcurgerea ritmică a materiei 
planificată conform 
Curiculumului 

permenent în derulare Cadre 
didactice 
preșcolari 

Activități Cadre didactice 
 

Rezultate bune la evaluări 

Participarea la concursuri 

școlare 

Asigurarea caracterului formativ 
al învățării prin utilizarea 
metodelor activ-participative 

permanent în derulare Cadre 
didactice 
preșcolari 

Mijloace de 
învățare 

 
Cadre didactice 
 

Preșcolari cu încredere în 
sine, capabili să găsească 
soluții și adaptabili 

Procurarea documentelor necesare 
desfășurării activității instructiv-
educative (programe, documente 
curriculare, caiete speciale, 
culegeri de texte literare, plase, 
seturi de jocuri didactice 

La fiecare 
început de an 
școlar și 
ocazional 

în derulare Director  
Cadre 
didactice 
părinți 

Mat.didactice 
Cărți -caiete 

Director  
 
Cadre didactice 
 

 

Spațiu educational stimulativ 
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Adaptarea conținuturilor învățării la 
realitatea cotidiană ți socială 
precum și la preocupările, interesele 
și aptitudinile copiilor - prin 
activități opționale, activități 
educative (sănătate, circulație, 
mediu - sau excursii, viață, 
concursuri, manifestări artistice, 
expoziții. 

Conform 
planificărilor 

Programe în 

derulare 

Director 
Cadre 
didactice 
Părinți 
Specialiști 

 Director  
 
Cadre didactice 
 

Implicarea tuturor 
preșcolarilor  în activități 
educative extrașcolare/ 
opționale  

 

 

RESURSE UMANE  

OBIECTIVE 

 

 

TERMENE 

 

 

STADIUL DE 
REALIZARE 
 

 

RESURSE RESPONSABILI 

 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

UMANE MATERIALE 

Asigurarea încadrării cu 
personal didactic și nedidactic 
calificat prin aplicarea unei 
politici eficiente de personal 

La fiecare 
început de 
an școlar 

Realizare 

parțială 
Director 

 I.S.J. 
Serviciul plan 

 Director 

CA 

Personal calificat 

Norme complete 

Personal didactic auxiliar – 

contabil/ administrator – 

cursuri achiziții și 

management 

Asigurarea de condiții de 
afirmare profesională, de 
condiții optime de muncă, de 
formare continuă 

permanent Realizare 
parțială 

Director 
Administrator 
Pers. adm 

material 
didactic 

Director 
administrator 
Responsabil 
formare 
continuă 

Cadre didactice înscrise în 
vederea obținerii gradelor 
didactice 
Personal didactic de îngrijire 
– cursuri de igienă 

Ierarhizarea cadrelor didactice în 
urma monitorizării activității pe 
baza elaborarii unor instrumente 
corecte de evaluare  

Sfârșit de an 
școlar/ 
început de an 
calendaristic 

în derulare Director 
Consiliul 
De adm. 

Fișe de 
evaluare 

Director 

CA 

Evaluare obviectivă, 
stimulativă 

Asigurarea planului de 
școlarizare prin cuprinderea 
tuturor copiilor în grădiniță 
(conform Metodologiei) 

La fiecare 
început de an 
școlar 

în derulare Director 
Comisia de 
înscriere 

Metodologia de 

înscriere 

Director 

CA 

Comisia de 

înscriere 

Cuprinderea unui număr 

mare de preșcolari în 

grădiniță 
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Reorganizarea comisiilor 
funcționale pe diferite probleme  

La fiecare 
început de an 
școlar 

în derulare Director 
cadre 
didactice 
Comp. ctb. 
Comp. 
adm. 
 

Referate 

privind 

constituirea 

comisiilor la 

nivelul comp. 

ctb. și adm. 

Director 

CA 

Identificarea corectă a 

nevoilor și stabilirea 

responsabililor pe comisii 

Realizarea orientării vocaționale 
a copiilor prin desfășurarea 
activităților opționale 

anual în derulare Director  
cadre 
didactice 
Prof. specialiști 
preșcolari 

materiale 
didactice 

Director 
Cadre 
didactice 
CA 

Desfășurarea activităților 
opționale la fiecare grupă  

Asigurarea asistenței sanitare și 
a protectiei muncii, a securității 
copiilor 

permanent în derulare Director  
cadre medicale 

Materiale 

sanitare 

Director 

Cadre didactice 

Personal did. aux. 

Nici un caz de îmbolnăviri 
sau accidente 

 

 

RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE  

OBIECTIVE 

 

 

TERMENE 

 

 

STADIUL DE 

REALIZARE 

RESURSE RESPONSABILI 

 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ UMANE MATERIALE 

Elaborarea proiectului de BUGET Anual realizat Director  
Contabil  
Șef 
CA 

Referate nece 

sitate 

Execuție buge 

tară 

Contabil șef 

Secretar 

CA 

Gestionare eficientă  

Identificarea și procurarea surselor 
extrabugetare de FINANȚARE 

Permanent în derulare Director 

Contabil 

Administrator 

Cadre didactice 

 

referate 

Director  
Contabil 
Administrator 
Cadre didactice 
  

Obținerea de fonduri din  
Donații, sponsorizări sau  
contribuția părinților  

Realizarea execuției bugetare Permanent realizat Contabil 

Director  

 

Extrase de  

Cont 

Op-uri 

Contabil șef 

director 

Gestionarea eficientă și utilizarea 

legală a fondurilor 

Intocmirea documentelor și a  
rapoartelor tematice 

Ori de câte  
ori e cazul 

în derulare Contabil  

Secretar 

Administrator 

Referate de  

necesitate 

Secretar  
Contabil 
Administrator  

Raportare la timp a documentelor 

Întocmirea la termen a situațiilor 
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Asigurarea transparenței elaborării 
și execuției bugetare 

Permanent lansare Director  
Contabil  
Șef 

CA 

Extrase de  

Cont 

Execuția ban- 

cară 

Contabil șef 

Director 

CA 

Transparența utilizării finanțări- 

lor conform normelor legale 

Asigurarea formării specifice și a 
consultanței pentru personalul  
financiar-contabil și administrativ 

Ocazional în derulare Director 

Contabil 

Administrator 

Secretar 

Legi 

Publicații 

Ordine 

cursuri 

  
Director 
Responsabil dez- 
voltare profes. 

Participarea personalului de 

administrație la cursuri de 

 formare 

Asigurarea de materiale didactice,  
material de întreținere și curățenie 

Permanent în derulare Director  
Administrator  
Cadre did. 

Referate de  

necesitate 

Director  
Administrator 

 

Respectarea normelor igienico- 

Sanitare în unitate 

Circulația corectă a documentelor:  
contracte de muncă, fișa postului,  
fișele de evaluare, decizii, 
documente și rapoarte,  
dosare personale 

permanent în derulare Director 
secretar 
CA 

Materiale 

consumabile 

Director 
Secretar 
CA 

 

Existența documentelor 

îndosariate în funcție de specific 

Democratizarea relațiilor  
interpersonale și participarea tuturor 
factorilor la luarea de decizii 

permanent în derulare Director  
Personal  
didactic  
CA 

 Director 
CA 

Gestionarea corectă a conflictelor 

Realizarea unui sistem eficient de 
comunicare 

permanent în derulare Toți membrii 
colectivului 

Mail  Director 
Personalul unității 

Informare la timp 

Încurajarea lucrului în echipă și a  
coeziunii de grup 

permanent în derulare Toți membrii 
colectivului 

 Director 
Personalul unității 

Lucrul în echipă/ rezultate  

obținute 
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DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE 

  

OBIECTIVE 

 

 

TERMENE 
 

 

STADIUL DE 
REALIZARE 
 

 

RESURSE RESPONSABILI 
 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
UMANE MATERIALE 

Identificarea nevoilor de educație ale 
comunității locale și ale 
posibilităților de satisfacere a 
acestora în cadrul normativ  existent 
și cu resursele disponibile, dar și 
căutarea de noi resurse 

periodic în derulare Director 
Consiliul de 
administrație  
Alți membri 

Teste Director 
Consiliul de adm. 

Satisfacerea cererii 
părinților 

Elaborarea planului de dezvoltare a 
unității de învățământ 

anual în derulare Director 
Echipa 
managerială 

Legislație Director 

CA 

Identificarea clară a nevoilor 

Colaborarea cu autoritățile locale în 
privința repartizării și utilizării 
fondurilor 

permanent în derulare Director 
Resp. 
comisiilor 
funcționale 

 Director 

Contabil  

CA 

 Programe de colaborare și 
rezultate concrete 

Stabilirea de parteneriate cu instituții 
din zonă: Școala „Elena Cuza” - 
Centrul de plasament „Salvați 
Copiii”, Biserică, Poliție 

permanent în derulare Director  Director 

Cadre didactice 

Programe educaționale/ 

activități educașionale 

comune 

Asigurarea calității ofertei 
educaționale și a programelor de 
îmbunătățire a calității educației 

permanent lansare Director 
Reprez. ai 
comunității 

Programe în 

derulare 

Director Proiecte educaționale inițiate 

Organizarea de instruiri periodice 
cu reprezentanții comunității locale 

ocazional lansare Director 
Cadre 
didactice 
specialişti 

 Director Chestionare 

Organizarea de lectorate, acțiuni de 
educație cu părinții privind educația 
ecologică,  alimentară, sanitară sau 
a managementului bugetului 
familiei 

periodic în derulare Cadre didactice 

Specialiști 

Parteneri 

educaționali 

 Director Proiecte / programe 

educaționale 
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