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I. ARGUMENT 

 

Managementul strategic, indispensabil oricărui domeniu de activitate şi tip de organizaţie, 

este o stare de spirit a epocii contemporane, prin care se încearcă atât detectarea cu anticipaţie a 

principalelor probleme, cât şi pregătirea rezolvării raţionale a acestora. 

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate 

domeniile de activitate. 

 Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu 

sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene. 

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru 

realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe. 

 În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate 

în sistemul de învăţământ preuniversitar:   

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale; 

 democratizarea sistemului educaţional ; 

 asigurarea transparenţei actului managerial; 

 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;  

 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune: 

 proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii 

conform curriculum-ului educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent pe adaosurile 

progresive ale învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor.  

3. Formarea şi perfecţionarea continuă a  cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea 

calităţii, comunicare şi control managerial intern; 

 perfecţionarea educatoarelor prin obtinerea gradelor didactice, masterate şi alte 

programe ale ISJ Cluj, CCD Cluj si alte institutii furnizoare de educatie. 
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Proiectul de Dezvoltare instituţională presupune estimarea viitoarei evoluţii a organizaţiei, 

incluzând toate activităţile care conduc la definirea obiectivelor şi la determinarea unor acţiuni 

adecvate care să conducă la atingerea obiectivelor stabilite. 

Prin proiectul propus urmărim realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate, o 

dezvoltare a instituției în concordanţă cu nevoile reale şi folosind la parametrii maximi resursele 

disponibile precum şi dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor preşcolari, formarea 

personalităţii autonome şi creative a acestora, dezvoltarea unei personalităţi capabile să se adapteze 

unei societăţi în continuă schimbare. 

Descentralizarea şi autonomia instituţională ne-a determinat  să considerăm relaţiile comunitare 

ca fiind esenţiale. Prin urmare, proiectul urmăreşte satisfacerea nevoilor reale ale comunităţii. 

Prin acest proiect urmărim să asigurăm valorificarea maximală a resurselor curriculare, umane, 

materiale şi financiare ale instituţiei, funcţionarea optimă în condiţiile unui mediu dinamic şi 

competitive a celor trei unități de învățământ preșcolar. 

 

II VIZIUNEA  GRĂDINIŢEI 

Grădiniţa PP Lizuca  asigură copiilor o bună pregătire în vederea integrării cu succes în 

activitatea şcolară, îngrijire, supraveghere, un habitat care să suplinească, zi de zi căldura din sânul 

familiei. 

Climatul educațional al grădiniței este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, 

pe cooperare și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea 

individuală a fiecărui copil și egalitatea de șanse prin educație. 

 

 III MISIUNEA  GRĂDINIŢEI 

         În atingerea acestui deziderat, misiunea noastră  este aceea de a dezvolta creativitatea, atenţia, 

gândirea logică şi diferite abilităţi motrice şi comportamentale ale copiilor, prin integrarea lor într-un 

mediu  cald, protector, stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărţi cu poveşti în care 

literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, 

implicit, cu copilul. 

Valorile  grădiniţei 
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 L-  Libertate 

 I -  Integritate 

 Z-  Zel 

 U – Unitate 

 C- Competiţie 

 A – Ataşament 

 

         IV STUDIU DIAGNOSTIC 

IV.1.  SITUARE GEOGRAFICĂ ŞI CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL 

 Cele trei unităţi sunt situate în cartierul Mărăşti şi funcţionează în localurile de la sediile 

menţionate de la înfiinţare : 

 Grădiniţa Lizuca PJ – din anul 1985 

 Structura I– din anul 1983 

             Structura II – din anul 2010 

            În cartierul Mărăşti sunt amplasate două şcoli, biserici,cinematograf, bibliotecă, pavilionul 

expoziţional “ExpoTransilvania”care oferă numeroase oportunităţi (târguri, spectacole, 

concursuri,etc.). 

 Cele trei unităţi deservesc populaţia din cartierul Mărăşti, dar , într-un procent mai mic şi din 

localităţile rurale limitrofe, solicitând înscrierea la aceste grădiniţe familiile din satele din apropierea 

municipiului, în special în cazurile în care ambii părinţi lucrează în oraş. În ultimii doi ani școlari se 

observă o scădere a numărului de copii în zona pe care o deservește Structura 2. 

IV.2. POPULAŢIA PREŞCOLARĂ – VIAŢA SOCIALĂ 

Număr copii; număr grupe 

Grădiniţa Lizuca PJ funcţionează cu: 

 233 copii – 10 grupe – program prelungit – secţia română 

Structura I funcţionează cu: 

 46 copii – 2 grupe – program normal – secţia română 

           Structura II funcţionează cu. 

 36 copii – 2 grupe- program normal – secţia română 
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Raportul:       Nr. elevi_____ 

             Nr. cadre didactice 

Grădiniţa Lizuca PJ:  233                Structura I: 53            Structura II :  40                    

              20                                     2                                    2 

Numărul schimburilor în care funcţionează unitatea 

  Un schimb 

În grădiniţă sunt cuprinşi copii între 3 şi 6ani, repartizarea lor pe grupe făcându-se în funcţie de 

particularităţile de vârstă la program prelungit unde se pot constitui grupe omogene şi pe nivel de 

dezvoltare, la grupele cu program normal grupele sunt constituite pe nivel (nivelul 1 şi nivelul 2) 

Zilnic se desfăşoară un program adecvat particularităţilor de vârstă, activităţile liber alese, 

alternează cu activităţi pe domenii experienţiale, activităţi de dezvoltare personală, activităţi opţionale, 

activităţi extracurriculare: serbări, spectacole, concursuri, vizite, excursii. În unitate există cabinet de 

consiliere psiho-pedagogică și logopedică şi cabinet medical care asigură preşcolarilor asistenţă şi 

sprijin. 

Masa oferită copiilor asigură necesarul de calorii, iar programul prelungit include programul de 

somn al copiilor şi activităţile didactice de după-amiază 

 

IV. 3. RESURSE UMANE 
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Repartizarea personalului pe cele trei unităţi 

Grădiniţa Lizuca PJ 

       Personal didactic:  20    – titular:    12   

                                 – suplinitor : 8   

                                 - profesori: 17 

                                 - educatoare: 3 

Personal didactic auxiliar: 2 

Personal nedidactic: 12 

Structura I: 

Personal didactic: 2 

      – titular: 1 

      -suplinitor: 1 

- Profesori: 2 

Personal nedidactic: 1 

Structura II: 2  

Personal didactic: 2 

                          –  titular: 2 

                          - profesori: 2 

Personal nedidactic: 0,5 

Personalul didactic auxiliar este compus din 1 administrator (cantină), un contabil cu  ½ normă 

şi un secretar cu ½ normă.  

 Personalul nedidactic este compus din 2 bucătărese calificate, o spălătoreasă, şi 8 îngrijitoare. 

 Relaţiile din cadrul colectivului sunt relaţii de muncă şi colaborare, dar uneori se manifestă 

lipsa de comunicare între compartimente ca urmare a dispersiei în trei localuri şi pe 4 nivele ale clădirii 

din localul de pe strada Cojocnei. 

 

IV.4. INFRASTRUCTURA ŞI RESURSELE MATERIALE ALE UNITĂŢII 

   Statutul clădirilor, vârstă, anul ultimei renovări 

 Cele trei grădiniţe funcţionează în localuri care au avut altă destinaţie şi au fost adaptate 

scopului desfăşurării unei activităţi de învăţământ. 
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 Grădiniţa Lizuca PJ – funcţionează într-un bloc (P+4), fost cămin de nefamilişti. 

 Anul construcţiei: 1977 

 Anul ultimei renovării: 2018 (parţial) 

 Structura 1– funcţionează în două apartamente situate la parterul unui bloc cu locatari. 

 Anul construcţiei: 1983 

 Anul ultimei renovării: 2017 (parţial) 

            Structura 2 – funcţionează în la parterul unui bloc de locuinţe 

            Anul construcţiei:  2008 

            Anul ultimei renovări. 2017 

 În cele două unităţi (PJ şi Structura 1), dimensiunile mici ale sălilor de clasă creează dificultăţi 

în amenajarea spaţiului educaţional. 

 Organizarea spaţiului şcolar 

Suprafaţa utilă PJ Structura 1 Structura 2 

Săli de grupă                              10 2 2 

Cabinet pe discipline                  1 2 1 

Sală de sport                               - - - 

Cabinet metodic                          1 1 1 

Cabinet medical 1 - - 

Cabinet de consiliere 

psihopedagogică 

1 - - 

Sală de festivităţi 1 - - 

Dormitoare 10 - - 

Săli de mese 4 - - 
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 Cele trei unităţi sunt racordate la reţeaua de apă, curent, încălzire, gaz, canalizare a oraşului. 

Există aparate pentru contorizarea consumurilor. 

 În localul de la Structura I, există montată centrală proprie. 

 Dotări  

Bunuri şi echipamente          PJ           Structura I Structura II 

Telefon Da Da Da 

Fax Da - - 

Laptopuri  12 buc 2 buc 2 

Conectare internet Da                    Da        Da 

Videoproiector 8 buc 1 1 

Calculator 4 buc - - 

 

Infrastructura a suferit îmbunătățiri prin reabilitarea grupurilor sociale de la S1, igienizări la S2, 

reparații la hidroizolație, zugrăveli și igienizării la PJ, identificarea spaţiului şi dotarea corespunzătoare 

a izolatorului. 

Baza materială și didactico-materială s-a îmbunătățit prin achiziționarea de mijloace fixe (sobe 

de tip aragaz, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe profesionale) , obiecte de 

inventar (mobilier, veselă, aparatură, lenjerie) jucării și materiale didactice.     

În cele două unităţi (PJ şi Structura 1), dimensiunile mici ale sălilor de clasă creează dificultăţi 

în  amenajarea spaţiului educaţional 

   Indicatorul Nr. cadre didacte 

Pondere personal didactic cu o vechime în 

unitate mai mare de 4 ani 

           16 

 

Pondere personal didactic cu performanţe în 

activitatea metodico-ştiinţifică 

            8 
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Pondere cadre didactice cu gradaţie de merit             4 

Pondere cadre didactice care in ultimi 5 ani au 

urmat cel puţin o formă de perfecţionare 

           19 

Pondere cadre didactice cu competenţe în 

utilizarea calculatorului 

           25 

Pondere cadre didactice care au studii superioare 

sau sunt înscrise  

în învățământul superior 

 

          22 

 

 

Grad I: 4 

grad II: 11 

definitivat: 9 

debutanti:1 

IV.5. Cultura organizațională 

Sloganul grădiniţei noastre este „Să-i educăm pe copii cu iubire”. 

4

8

7

2

Structura personalului didactic pe grade didactice

Grad didactic I

Grad didactic II

Definitivat

Debutanti
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 în vederea formării și dezvoltării culturii organizaționale, este asigurat un climat 

motivațional corespunzator.În acest sens, se promovează schimbarea la nivelul resurselor umane 

concretizate în: 

- Valorizarea personalului în vederea favorizării dezvoltarii profesionale; 

- Elaborarea unor programe de formare care sa ofere si optiuni, nu numai traiecte unice; 

- Raporturi interpersonale puțin formalizate, exprimarea liberă a opțiunilor; 

- Favorizarea întelegerii criteriilor de reușită; 

- Abordarea motivatiei in functie de stadiile profesionale si de varsta ale subordonatilor 

Normele de comportament sunt bine stabilite prin Regulamentul Intern și Regulamentul de 

organizare și funcționare al grădiniței, care sunt cunoscute și asumate de membrii colectivului și de 

majoritatea părinților. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei noastre: 

zâmbetul colegial, primirea călduroasă a noilor angajați, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, 

tonalitatea moderată a vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii. 

Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca 

toate activităţile să fie centrate pe copil, să se realizeze activităţi extracurriculare diverse care să 

satisfacă nevoile preșcolarilor. 

 

IV .6 ANALIZA SWOT 

MANAGEMENT  

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existenţa şi respectarea legislaţiei specifice 

 Existenţa Regulamentului intern avizat de 

către CA 

 Existenţa Codului de etică asumat prin 

semnătură de întreg personalul didactic 

 Existenţa comisiilor şi consiliilor permanente 

precum şi a celor cu caracter temporar, a 

portofoliilor acestora, bine întocmite; 

 Existenţa PDI bine fundamentat, 

 Existenţa Programelor manageriale anuale  

 Existenţa Raportului privind starea şi calitatea 

învăţământului  

 Existenţa deciziilor pentru membrii comisiilor 

 Existenţa instrumentelor de lucru 

 Insuficienta pregătire a membrilor comisiei 

SCIM , în vederea aplicării integrale a 

legislaţiei corespunzătoare; 

 Insuficienta pregătire a membrilor comisiei 

CEAC , în vederea aplicării integrale a 

legislaţiei corespunzătoare; 

 Lipsa unor proceduri clare, specifice 

grădiniţei procedură privind măsurile ce se 

impun în cazul copiilor cu forme  grave de 

disabilitate fizică sau psihică,  
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personalizate : fişa postului şi fişa de evaluare 

a activităţii pentru personalul didactic-auxiliar 

şi nedidactic personaliazte cu atribuţii clare 

 Existenţa unor proceduri semnate de angajaţi 

 Evidenţierea tuturor documentelor din unitate 

în registre specifice 

 Raportarea corectă în termenele prevăzute a 

situaţiilor centralizatoare privind: salariile, 

sentinţele, raportări contabile, planul de 

şcolarizare, state de funcţii şi de personal, 

rapoarte SCIM, rapoarte CEAC, rapoarte 

privind anticorupţia, … 

 Înregistrarea corectă şi în termen a 

contractelor de muncă şi a actelor adiţionale 

ale acestora, în REVISAL 

 Înregistrarea fişelor de post şi a fişelor de 

evaluare în termenele prevăzute de lege 

 Realizarea evaluării întregului personal în 

accord cu normele metodologice în vigoare 

 Raportarea corectă a absenteismului în 

termenele prevăzute  

 Realizarea numărului de asistenţe la activităţi 

şi raportarea acestora în termen; 

 Realizarea strategiei privind siguranţa copiilor 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul 

comunităţilor 

 Existenţa standardelor manageriale  europene 

 Cursuri de formare managerială oferite de 

formatori autorizaţi 

 Numărul mare de documente manageriale 

 Lipsa personalului calificat în vederea 

realizării în spiritul legii a diferitelor 

activităţi (inventarierea, control intern 

managerial, anticorupţia) 

 Suprapunerea responsabilităţilor în cadrul 

comisiilor şi a activităţilor curente din 

grădiniţă 

 Schimbări legislative fluctuante 

 Lipsa metodologiilor de reglementare a 

întregii activităţi, publicate până la 1 

septembrie  

CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa noului curriculum în biblioteca 

fiecărei grupe, studierea lui permanentă şi 

implementarea corectă a acestuia 

 Respectarea planului de învăţământ pe 

 Oferta CDȘ a grădiniței nu satisface în 

totalitate nevoile educaționale ale copiilor și 

părinților;  

 Dificultăţi întâmpinate de unele cadre 
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fiecare nivel 

 Existenţa ofertei educaţionale a grădiniţei 

raportată la interesele copiilor, cerinţele 

părinţilor 

 Realizarea de către Consiliu pentru 

curriculum a CDŞ în conformitate cu 

nevoile comunităţii locale 

 Proiectarea anuală a curriculumului este 

originală, respectă particularităţile de 

vârstă ale copiilor, este în acord cu 

politicile curriculare actuale, la toate cele 

9 grupe de copii. 

 Planificările săptămânale ale activităţii 

instructiv educative abordează integrat 

curriculumul, respectă planul de 

învăţământ aprobat la nivel de învăţământ 

preşcolar. 

 Existenţa contractelor de colaboarare cu 

părinţii pentru activităţile opţionale 

 Existenţa planificărilor întocmite corect şi 

avizate de I.S.J. Cluj pentru activităţile 

opţionale din grădiniţă 

 Completarea corectă a documentelor 

şcolare – în special a caietului educatoarei, 

conform informaţiilor primite în cadrul 

Cercurilor pedagogice, programului de 

formare PRET şi în Comisiile metodice 

 Obiectivele operaţionale pentru fiecare 

activitate în parte sunt formulatre corect şi 

derivă din obiectivele de referinţă propuse 

de curriculum. 

 Utilizarea în mod constant a metodelor 

activ participative de către majoritatea 

educatoareleîn mod original, creativ, 

adecvbate nevoilor de dezvoltare ale 

copiilor, specificului , temelor activităţilor 

propuse. 

 Realizarea ariilor de stimularea, 

amenajearea lor în permanenţă în funcţie 

de proiectele propuse şi de interesele 

copiilor; realizarea jocurilor alese pe 

grupuri mici, la aceste sectoare, astfel 

încât prin dirijarea cu tact de către 

educatoare să nu se piardă din vedere atât 

dorinţele, aptitudinile copiilor cât şi 

nevoile de recuperare a unor 

didactice în abordarea integrată a 

curriculumului; 

 În unele situaţii se menţin strategii didactice 

tradiţionale bazate pe activitatea 

preponderentă a educatoarelor. 

 Nu se oferă copiilor activităţi diferenţiate, 

raportate la nivelul lor de dezvoltare. 

 Lipsa partiala a materialului curricular 

adecvat pentru aplicarea curriculum  

 Conţinuturile nu sunt abordate în manieră 

integrată 

 Lipsa unor proiecte particularizate 

referitoare la educaţia pentru sănătate şi 

educaţia rutieră 

 Documentele de evaluare reliefează un 

progres minim al  copiilor cu cerințe 

educaționale speciale;  

 Strategiile didactice activizante nu sunt 

suficient utilizate de către toate cadrele 

didactice, predominând utilizarea strategiilor 

didactice tradiționale; 
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comportamente şi de formare a unor 

abilităţi, priceperi. 

 Utilizarea scrisorilor adresate părinţilor de 

către majoritatea educatoarelor 

 Realizarea unor hărţi de proiect sugestive 

pentru copii – utilizarea hărţilor de 

proiecte avizate MECTS elaborate la nivel 

de ISJ Cluj, disciplina învăţământ 

preşcolar. 

 Înregistrarea permanentă a gradului de 

participare a copiilor la activităţile 

propuse, completarea constată a fişelor de 

evaluare individuale ale copiilor 

 Realizarea evaluărilor iniţiale şi formative 

conform standardelor în vigoare, 

elaborarea rapoartelor de evaluare, la 

fiecare grupă – redactarea acestor rapoarte 

în caietele educatoarelor. 

 Existenţa portofoliilor personale ale 

fiecărui copil care cuprind lucrăei realizate 

pe parcursul semestrului I a acestui an 

şcolar. 

 Realizarea de activităţi extracurriculare: 

teatru de păpuşi (lunar), vizite, drumeţii în 

împrejurimile locaţiei grădiniţei., vizită la 

Teatru Naţional, Aeroportul Internaţional 

Cluj, Brutărie, biserici 

 Acţiuni de protejare a mediului 

 Educatoarele au participat împreună cu 

copiii la concursul naţional „Cu Europa la 

joacă” , „Învăţăm să colorăm” 

 Realizarea serbărilor dedicate Crăciunului, 

împreună cu copiii şi părinţii acestora.  

 Implicarea mai multor educatoare în  

proiectele educaţionale ale ISJ Cluj, 

disciplina învăţământ preşcolar: 

ecogrădiniţa, să citim pentru mileniul III, 

primăvara copiilor, kalokagathia 

 Inspectii apreciate exclusiv cu note și 

calificative maxime pentru cadrele didactice 

aflate în curs de obținere de grade didactice; 

 Curriculumul formal pentru învățământul 

preșcolar este aplicat creativ, în acord cu 

interesele de dezvoltare ale copiilor din 

grădiniță; 

 Abilităţile şi aptitudinile  personale și 



15 

 

profesionale ale cadrelor didactice permit 

diversificarea CDŞ; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Reforma educaţiei timpurii, aplicarea unui 

nou curriculum în învăţământul preşcolar; 

 Multiple posibilităţi de informare pentru 

cadre didactice şi copii; 

 Oferta bogată existentă pe piaţă de 

materiale didactice, auxiliare curriculare, 

softuri educaţionale; 

 Abilităţile şi aptitudinile cadrelor didactice 

permit diversificarea CDŞ; 

 Întâlnirile săptămânale ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs 

favorizează consultările, împărtăşirea 

experienţelor; 

 Creşterea ofertei de concursuri pentru 

preşcolari. 

 Posibilitatea formării continue a cadrelor 

didactice prin programele oferite de 

C.C.D. şi universităţi prin alocarea unor 

sume în buget;  

 Oferta variată de cursuri de formare CCD, 

ISJ și alte instituții abilitate; 

 

 

 Schimbările legislative pot determina 

rezultate mai slabe pe termen scurt; 

 Diminuarea fondurilor pentru achiziţionarea 

de materiale didactice, auxiliare curriculare 

determinată de criza economică; 

 Rutina instalată la unele cadre didactice. 

 

 

RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice calificate, absolvente de 

studii superioare, interesate de pefecționarea 

și formarea continuă profesională; 

 Personal didactic calificat 100%; 

 Personal titular 92%; 

 Asigurarea principiului continuitǎții; 

 Relațiile interpersonale din cadrul echipei 

grădiniței favorizează dezvoltarea un climat 

socio-afectiv pozitiv; 

 Consilier psihopedagogic titular în 

grădiniţă, logoped cu normă parţială; 

 Număr mare de preşcolari participanţi la 

concursuri specifice, număr mare de premii 

 Cadrele didactice nu participă suficient la 

simpozioane, şi alte modalităţi de promovare 

a exemplelor de bună practică 

 Planul de şcolarizare nerealizat 

 Frecventarea în salturi a grădiniţei de către 

unii copii determinată de dificultăţi 

financiare ale părinţilor; 

 Lipsa formării pe problematica educaţiei 

timpurii a personalului nedidactic şi a 

cadrelor didactice debutante; 

 Formarea iniţială slabă la unele educatoare 

debutante; 

 Scădere mai accentuată a numărului de copii 
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obţinute; 

 Inspecţii curente pentru obţinerea de grade 

didactice apreciate cu calificative FOARTE 

BINE:  

 Inspecţii speciale notate cu 10  

 Realizarea de  interasistenţe, activităţi 

demonstrative pentru cadrele didactice 

debutante 

 Toate educatoarele se implică în activitatea 

Comisiei metodice din unitate 

 Activitatea comisiei metodice se realizează 

conform planificării şi cuprinde foarte multe 

activităţi demonstrative 

 Toate educatoarele au participat la Cercurile 

pedagogice  

 Directorul realizează asistenţe la activitate 

conform graficelor; calificativele obţinute 

de cadrele didactice sunt în general Foarte 

Bine  

 Grădiniţa beneficiază de servicii medicale 

asigurate de personal medical calificat 

 Întreg personalul nedidactic a absolvit 

cursul de igienă 

 Prezenţa copiilor la grupa mare este de 90% 

permanent 

 Relațiile interpersonale din cadrul echipei 

grădiniței favorizează dezvoltarea un climat 

socio-afectiv pozitiv; 

 

la Structura II  

 Cadre didactice cu vechime sunt reticente în a 

participa la cursuri de formare; 

 Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 

lucrul cu copiii cu CES;  

 Creşterea nemulțumirilor ȋn rândul 

beneficiarilor indirecți; 

 Insuficienta pregătire a  cadrelor didactice în 

vederea scrierii proiectelor Erasmus , 

POSDRU; 

 Numărul limitat de ore desfășurate de către 

consilierului școlar și  logoped în unitatea 

noastră; 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 cursurile de formare organizate de Casa 

Corpului Didactic şi alte foruri acreditate 

 activităţile Cercurilor pedagogice 

 numărul mare de simpozioane şi sesiuni de 

comunicări existente la nivel naţional 

 întâlnirile zilnice ale educatoarelor cu 

părinţii favorizează comunicarea. 

 Sesiuni de comunicări ştiinţifice diverse la 

nivel local, județean, național și 

internțional; 

 

 Deprecierea statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul guvernării şi 

încurajată de mass-media), ceea ce determină 

dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca 

principal factor al educaţiei, în faţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

 Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse 

învățământului românesc de diferiți factori 

interni/externi, susținute de multe ori ȋn 

mass-media. 

 Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale și lipsa unor profesori 

de sprijin; 

 Migrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic spre alte domenii mai 

bine retribuite; 
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 Posibilitatea creşterii ratei de abandon 

datorată actualei situaţii socio-economice; 

 Lipsa abilităţilor de a lucra în echipă 

manifestată la unele cadre didactice. 

 Disfunctionalităţi în derularea activităţilor la 

personalul nedidactic datorat lipsei de 

personal la PJ şi S II. 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există autorizaţii sanitare de funcţionare; 

 Există autorizaţii sanitar-veterinare; 

 S-a întocmit nota de fundamentare a bugetului 

pentru anul 2018, bugetul până la 31 

decembrie 2017 a fost executat conform 

planului de venituri şi cheltuieli• 

 S-au obţinut fonduri băneşti din resurse 

extrabugetare – donaţii ale părinţilor. 

 S-au achiziţionat materiale de curăţenie de 

bună calitate care să conducă la menţinerea 

stării de sănătate a copiilor 

 S-au achiziţionat materiae didactice pentru 

dotarea cabinetului metodic  

 S-a întocmit referatul privind lucrările de 

igienizare şi reparaţii necesare în anul 2022 şi 

s-a înaintat forurilor abilitate 

 Necesarul de fonduri de la bugetul local a fost 

aprobat şi corespunde în parte nevoilor de bună 

funcţionare a instituţiei 

 Bugetul a fost repartizat pe capitole pe baza 

analizei cheltuielilor din anul 2018 

 Contabilul s-a preocupat de recuperarea 

sumelor datorate către grădiniţă de către Casa 

de Asigurări de Sănătate  

 S-au executrat diverse lucrări de reparaţii 

curente reteaua electrică a holului la S III 

 Bloc alimentar modern, veselă corespunzătoare 

 Calitatea spațiilor școlare este menținută prin 

activități de întreținere și reparații periodice . 

 Dotarea grădiniței cu echipamente specifice, 

 Spaţiul mic al sălilor de grupă îla PJ SI şi 

S II creează dificultăţi în amenajarea 

ariilor de stimulare şi în creşterea 

efectivelor grupelor; 

 Spaţiile multiple, improprii şi 

dimensiunile mari ale clădirii antrenează 

costuri mari cu utilităţile şi întreţinerea; 

 Nu exista spaţii pentru organizarea unei 

săli de sport,  

 La SI şi SII nu există curte. 
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în concordanţă cu standardele de dotare 

minimală; 

 Dotarea grădiniței cu echipamente IT, 

platformă Classroom, necesare pentru 

derularea activităților on-line 

 Existența paginii web a grădiniței; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenţa proiectelor cu finanţare extrabugetară 

 Cadru legislativ favorabil sponsorizărilor 

 Cadru legislativ favorabil direcţionării 

voluntare a unor procente din venituri către 

instituţii  

 Digitalizarea instituțiilor, utilizarea 

tehnologiilor, existența platformelor 

educaționale gratuite care asigură continuarea 

activitatilor instructiv educative, în cazut 

suspendarii cursurilor  cu prezență fizică; 

  

 Lipsa legislaţiei care să prevadă sancţiuni 

la neplata contribuţiei părinţilor pentru 

cantină 

 Neaplicarea în totalitate a prevederilor 

LEN privind gratuitatea întregului proces 

educaţional „(2) Statul asigură finanţarea 

de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru 

toţi elevii din învăţământul general 

obligatoriu de stat, particular şi 

confesional acreditat.” “(3) Învăţământul 

de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, 

niveluri, cicluri şi programe de studii se 

pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de 

prezenta lege.” 

 Nu există fonduri suficiente pentru 

achiziţionarea auxiliarelor curriculare şi a 

rechizitelor preşcolarilor 

 Nu există fonduri alocate retribuirii 

activităţii personalului didactic 

nominalizat prin decizie în Comisiile cu 

caracter permament (CEAC, CA, 

SCIM,…) 

 Încadrarea în costul standard face 

imposibilă derulare unor activităţi de 

calitate şi periclitează viaţa si siguranţa 

copiilor 

 Manipularea informatiei de catre 

mass/media 

 

RELAŢII COMUNITARE, PARTENERIATE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 Există parteneriate cu familia la fiecare grupă 

de copii 

 S-au organizat şedinţele cu părinţii la început 

de an şcolar 

 Există contract de colaborare cu şcoala de 

muzică 

 Există parteneriatul, cu Scolile din apropiere 

 Există o bună colaborare a reprezentanţilor 

grădiniţei cu ISJ Cluj, cu Prefectura Judeţeană 

Cluj, Consiliile Locale 

 Educatoarele, alături de copii și părinți se 

implică în acțiuni de voluntariat ; 

 

 Lipsa unor parteneriate cu poliţia, 

pompierii... 

 Insuficienţa activităţilor comune 

educatoare-părinţi-copii 

 Derularea selectivă a activităţilor în cadrul 

parteneriatelor cu alte grădiniţe 

 Abordarea insuficientă a posibililor 

parteneri şi sponsori locali; 

 Gradinita nu a accesat proiecte europene 

de tip , Erasmus , POSDRU, E-Twinning 

prin care să fie promovată imaginea 

grădiniței; 

 Slaba accesare a resurselor startegice 

existente în comunitatea locală ( muzee, 

biblioteci, centre culturale, administrative, 

etc) 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Interesul şcolilor primare în a-şi prezenta 

oferta curriculară şi extracurriculară în 

grădiniţe 

 Disponibilitatea unor instituţii în a realiza 

proiecte de parteneriat 

 Posibilitatea dezvoltării unor relații între 

instituții de învățământ, în cadrul unor proiecte 

bilaterale, pe fondul existenței unei colaborări 

excelente între parteneri; 

 Disponibilitatea instituțiilor de cultură, fundatii 

ONG-uri de a demara parteneriate cu unități 

școlare; 

 Posibilitatea promovării imaginii grădiniței la 

nivelul comunităţii prin pagina web, de 

facebook a grădiniței, publicaţii locale și 

județene. 

 Disponibilitatea Primăriei Municipiului Cluj-

Napoca de a se implica și susține activitățile / 

acțiunile din unitatea de invățământ. 

 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile 

extracurriculare desfăşurate în grădiniţă 

 Slaba informare cu privire la specificul şi 

activităţile desfăşurate în grădiniţă  de 

către instituţiile posibile partenere. 

 Manipularea informatiei de catre 

mass/media 

 Timpul limitat al părinților poate duce la 

slaba implicare a acestora în activitatea 

grădiniței; 

 Instabilitate la nivel social și economic a 

instituțiilor potențial partenere; 

 Instabilitatea legislativă;  

 

 

 

IV.7  ANALIZA P.E.S.T. (E) 

 

POLITIC 
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 Politica educaţională a M.E.N. şi I.S.J. este aceea de aliniere la standardele europene 

din domeniu printr-o reformă de fond şi formă la toate nivelurile şi în toate 

compartimentele educaţionale; 

 Descentralizarea manifestată în domeniul curricular, administrativ şi decizional; 

 Liberalizarea unor sectoare, practici şi domenii, în general (piaţa manualelor, piaţa 

programelor de formare etc.); 

 Deplasarea interesului de la control  la evaluare şi consiliere. 

 

ECONOMIC 

 Valoarea procentului alocat învăţământului din PIB; 

 Posibilitatea atragerii unor fonduri rambursabile /  nerambursabile; 

 Finanţarea  şcolii prin consiliile locale; 

 Orientarea spre o cultură a proiectelor. 

 

SOCIAL 

 Schimbări privind aşteptările comunităţii faţă de şcoală; 

 Integrarea unor categorii de copii cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă; 

 Parteneriat social în creştere. 

 

TEHNOLOGIC 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul ; 

 Existenţa în majoritatea instituţiilor şcolare a reţelelor informaţionale conectate la 

internet şi a unor cadre didactice calificate în operarea pe computer; 

 Redimensionarea sistemului de formare  profesională a cadrelor didactice. 

 

ECOLOGIC 

 Preocuparea sporită pentru asigurarea stării de igiena, curăţenie, microclimat si 

estetizare a clădirilor; 

 Implicarea comunităţii în acţiuni de sensibilizare a populaţiei în domeniul ecologic; 
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V. ŢINTE STRATEGICE 

1. Creşterea cu cel puţin 10% a numărului de cereri de înscriere pentru grupa mică prin 

promovarea imaginii grădiniţei în societate, în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională și a contextului pandemic actual. 

2.  Promovarea unei educaţii pentru calitate, care să asigure înnoirea, competiţia şi obţinerea de 

performanţe prin utilizarea unor strategii moderne, centrate pe copil şi pe dezvoltarea 

individuală; 

3.   Atragerea, menţinerea și integrarea în grădinţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară, 

indiferent de naţionalitate, religie, condiţie socială sau nevoi speciale.  

4. Dezvoltarea CDS-ului la nivelul grădiniţei care să asigure o formare armonioasă a copiilor; 

5. Păstrarea şi modernizarea anuală a bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la 

informaţia electronica în scopul creșterii calității actului didactic și a stimulării învățării pentru 

fiecare grupă  

 

 

VI. OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltare curriculară 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de  parteneriat 

1. Dezvoltare curriculară 

 Realizarea unui echilibru între curriculum nucleu şi CDS; 

 Realizarea unui curriculum aplicativ cu accent pe valoarea formativă a cunoştinţelor 

însuşite; 

 Proiectare curriculară în vederea dezvoltării personale a copiilor în funcţie de interese şi 

trebuinţe; 

 Realizarea de planuri de intervenţie pentru copiii hiperactivi sau cu dizabilităţi; 

  Introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip inclusiv şi multicultural. 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

 Creşterea calităţii actului didactic în beneficiul educabililor prin cursuri de perfecţionare 

şi formare continuă având ca subiect tehnici de lucru în grup, învăţare diferenţiată, învăţare 
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activă, dezvoltarea creativităţii, comunicare eficientă, proiectarea şi implementarea 

cursurilor opţionale; 

 Asigurarea unităţii cu cadre specializate în vederea asigurării randamentului şcolar şi a  

integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă; 

 Consilierea părinţilor şi bunicilor pentru a-i ajuta să răspundă adecvat problemelor de 

creştere şi educare a copiilor; 

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 Continuarea dotării sălilor de grupă cu mobilier specific preşcolar; 

 Reamenajarea curţii existente, pentru crearea unui mediu social de siguranţă, confort, 

recreere, şi a unui mediu propice învăţării şi aplicării de cunoştinţe; 

 Atragerea de donaţii materiale şi financiare de la părinţi şi societăţi comerciale, etc. 

 Motivarea cadrelor didactice  care s-au implicat în  acţiuni de cercetare pentru crearea de 

noi materiale informaţionale şi instrumente didactice (gradaţii de merit, popularizare etc.);  

 Asigurarea bazei logistice  pentru activităţile opţionale . 

1. Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de  parteneriat 

 Extinderea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile centrale, locale, I.S.J., cu familiile, 

ONG-urile, şi cu alte şcoli şi grădiniţe  din judeţ şi din ţară; 

 Dezvoltarea unui parteneriat cu Direcţia de Sănătate în vederea asigurării profilaxiei 

sanitare ; 

 Aderarea la cel puțin un proiect E-twinning, pentru fiecare grupa până la sfîrșitul anului 

2024; 

 Gradul de satisfacție în rândul beneficiarilor indirecți va atinge pragul de 90% pâna la 

sfârțitul anului școar 2022-2023; 

 

VII. RESURSE STRATEGICE 

RESURSE UMANE 

 Personal didactic  calificat în proporţie de  100%; 

 Personalul nedidactic a urmat cursurile de igienă conform legislaţiei în vigoare; 

 Toate trei grădiniţele cu program prelungit beneficiază de servicii medicale asigurate de 

personal medical calificat; 

     Portofoliile personale ale cadrelor didactice sunt structurate corespunzător; 
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     Există preocupări ale cadrelor didactice în ceea ce priveşte utilizarea constantă şi creativă în 

activităţile de învăţare a metodelor şi tehnicilor active, realizând o abordare diferenţiată a 

elevilor; 

     Există interes pentru activităţile de formare continuă şi pentru participarea cadrelor didactice la 

conferinţe/simpozioane/mese rotunde pe teme de didactica disciplinei; 

 Prezenţa copiilor la grupe a fost bună; 

 Cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic şi alte foruri acreditate 

 Activităţile Cercurilor pedagogice; 

 Numărul mare de simpozioane şi sesiuni de comunicări existente la nivel  judeţean si naţional . 

 

CURRICULUM 

 Existenta unui curriculum care permite şi promovează abordarea globala a copilului; 

 Oferta de activităţi extracurriculare;  

 Legislaţia care prevede existenţa CDS; 

 Posibilitatea de a aborda noi metode pedagogice prin derularea unor proiecte specifice; 

 Diversificarea CDS-ului, ţinând seama de specificul unităţii. 

 

RESURE MATERIALE SI FINANCIARE 

 Două din cele 4 locaţii au curti frumoase, cu spaţiu verde; 

 Existenta dotărilor minimale la nivelul domeniilor funcţionale ; 

 Existenţa auxiliarelor şi a materialelor didctice  ; 

 Alocări bugetare  

 Fonduri extrabugetare; 

 

RELATII COMUNITARE 

 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica în dezvoltarea grădiniţei;  

 Disponibilitatea unor instituţii în a realiza proiecte de parteneriat; 

 Disponibilitatea personalului pentru deschidere şi colaborare cu alte unităţi; 

 Relaţia foarte bună cu şcolile din cartier. 
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VIII. OPŢIUNI  STRATEGICE/ PLANURI OPERAŢIONALE 

ŢINTA 

STARATEGI

CĂ  

INDICATORI 

PERFORMA

NŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONSA

BILITĂŢI 
CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

1. Creşterea cu 

cel puţin 10% 

a numărului de 

cereri de 

înscriere 

pentru grupa 

mică prin 

promovarea 

imaginii 

grădiniţei în 

societate, în 

contextul 

climatului 

concurenţial 

actual de 

descentralizare 

şi autonomie 

instituţională și 

a contextului 

pandemic 

actual. 

 

90% dintre 

părinți se 

declară foarte 

mulțumiți de 

serviciile 

grădiniței  

- Derularea de 

activități 

demonstrative în 

rândul părinților ( 

fizic sau on-line) la 

toate grupele de  

preşcolari. 

 

 

- Transparența actului 

educațional în rândul 

părinților, realizată 

prin prezentarea 

conținuturilor și a 

temelor proiectate, a 

produselor activitații 

preșcolarilor 

săptămânal și a 

evoluției copiilor în 

cadrul. 

 

- Participarea  tuturor 

cadrelor didactice la 

cel puţin un curs de 

formare pe tematici 

ca: gestionarea 

eficientă a 

managementului 

grupei de preșcolari și 

comunicarea eficientă 

educatoare-părinți. 

 

- Achiziționare de 

materiale didactice 

inovative, 

echipamente audio-

video care să 

susțină cadrele 

didactice în 

atingerea 

obiectivelor și să 

stimuleze interesul 

copiilor pentru 

activitățile 

didactice. 

 

- Proiectarea 

bugetului anual cu 

accent pe resurse 

financiare 

destinatecursurilor 

de formare 

profesionala si a 

personalului 

didactic auxiliar. 

- Derularea de 

parteneriate cu 

familia la fiecare 

grupă, care vor 

avea ca scop o 

mai bună 

cunoașterere a 

nevoilor 

partenerilor. 

 

- Organizarea zilei 

grupei împreună 

cu părinții 

(activitate 

extrașcolară_. 

- Identificarea 

ONG-urilor, a 

organizațiilor 

academice care 

pot desfășura, în 

cadrul 

parteneriatelor 

activități de 

formare a 

personalului 

didactic 

 

Analize, 

Studii de 

impact, 

Chestionare 

Responsabi

l cu 

imaginea la 

nivelul 

unităţii 

Ioana-

Simona 

Bodea 
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ŢINTA 

STARATEGI

CĂ  

INDICATORI 

PERFORMA

NŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONSA

BILITĂŢI 
CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

2.Promovarea 

unei educaţii 

pentru calitate, 

care să asigure 

înnoirea, 

competiţia şi 

obţinerea de 

performanţe 

prin utilizarea 

unor strategii 

moderne, 

centrate pe 

copil şi pe 

dezvoltarea 

individuală; 

 

 Utilizarea în 

mod curent a 3 

metode 

participative – 

specifice în 

grădiniţă 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea 

copiilor la 

concursurile 

specifice 

nivelului 

preşcollar 

Utilizarea metodelor 

activ participatice în 

demersul didactic, la 

toate grupele; 

Selectarea 

corespunzătoare a 

conţinuturilor 

 

 

 

 

 

 

Selectarea concursurile 

în funcţie de vârstă, 

interésele copiilor şi 

prevederile curriculare 

Participarea 

educatoarelor la cursuri 

de formare care vizează 

utilizarea metodelor 

activ participative. 

Desfăşurarea de 

activităţi demonstrative 

în cadrul Comisiei 

metodice. 

Studiu individual al 

cadrelor didactice. 

Participarea copiilor la 

concursuri Scolare 

Achizitionarea de 

materiale didactice 

care să susţină aceste 

metode. 

Confecţionarea de 

materiale didactice de 

către educatoare. 

 

 

 

 

 

 

Achiziţionarea de 

materiale didactice 

necesare participării 

la concursuri 

Colaborare cu CCd 

şi ISJ în vederea 

formării cadrelor 

didactice; 

Implicarea 

părinţilor în 

organizarea şi 

derularea 

activităţilor. 

 

 

 

Realizare de 

parteneriate cu 

institutiile 

organizatoare 

Analize, 

studii de 

impact, 

asistenţe la 

actvităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare

a rezultatelor 

Ioana-

Simona 

Bodea, 

Duşa 

Nicoleta 

Chiş 

Bianca 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoare

le grupei. 

Maria 

Zegrean 

3.Atragerea, 

menţinerea și 

integrarea în 

grădinţă a 

tuturor copiilor 

de vârstă 

preşcolară, 

indiferent de 

naţionalitate, 

religie, condiţie 

socială sau 

Inscrierea, 

menţinerea şi 

integrarea 

tuturor copiilor 

de vârstă 

preşcolară, 

indiferent de 

naţionalitate, 

religie, condiţie 

socială sau 

nevoi speciale. 

Realizarea de activităţi 

centrate pe copil 

 

realizarea 

curriculumului adaptat 

pentru copii cu CES 

 

Dezvoltarea resurselor 

umane în vederea 

integrării şi progresului 

copiilor cu CES  

Amenajarea şi 

dotarea unui centru 

de resurse pentru 

părinţi, cu publicaţii 

de specialitate. 

 

Asigurarea de fonduri 

necesare pentru plata 

cursurilor de formare. 

 

Realizarea 

parteneriatului 

grădiniţă familie, la 

fiecare grupă 

 

Incheiere de 

contracte de 

colaborare cu 

instituţiispecializate 

( Asociaţia Autism 

Fişe de 

monitorizare 

Rapoarte de 

evaluare 

 

Ioana-

Simona 

Bodea, 

Educatoare

le grupelor 

Consilier 

Scolar 
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ŢINTA 

STARATEGI

CĂ  

INDICATORI 

PERFORMA

NŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONSA

BILITĂŢI 
CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

nevoi speciale. 

 

  Transilvania) 

Realizarea 

lectoratelor pentru 

părinţi în scopul 

acceptăriia cestora 

a copiilor cu CES 

îngrădiniţa de 

masă. 

4. Dezvoltarea 

CDS-ului la 

nivelul 

grădiniţei 

care să 

asigure o 

formare 

armonioasă a 

copiilor; 

 Existenţa a cel 

puţin 10 oferte 

pentru activităţi 

opţionale la 

nivelul 

grădiniţei 

 

 

Includerea în oferta 

educaţională de 

activităţi noi. 

Planificarea 

opţionalelor şi 

realizarea programelor 

pentru acestea. 

 

 

Implicarea preşcolarilor 

în activităţile noi. 

Desemnarea 

persoanelor care vor 

organiza şi desfăşura 

aceste activităţi. 

Desemnarea 

persoanelor care vor 

realiza programele 

pentru opţionalele 

oferite. 

Achiziţionarea de 

materiale specifice 

Implicarea 

instituţiilor abilitate 

Implicarea 

părinţilor în 

susţinerea 

proiectului . 

Contracte de 

achiziţii cu 

furnizori 

specializaţi. 

 

Chestionare, 

focus-grup, 

analize, studii 

de impact, 

 

 

 

 

 

 

 

Ioana-

Simona 

Bodea  

Maria 

Zegrean 

 

 

 

 

 

 

 

5.Păstrarea şi 

modernizarea 

anuală a bazei 

tehnico-

materiale şi 

generalizarea 

accesului la 

informaţia 

Procurarea si 

dotarea unităţii 

cu materiale 

didactice şi 

aparaturi 

moderne care 

să susţină 

derularea 

Îmbunătăţire calităţii 

actului didactic derulat 

în unitate 

Completarea de catre 

personalul unităţii a 

referatelor de necesítate 

în vederea 

achiziţionării obiectelor 

de inventar identificate 

ca fiind necesare 

Bugetul local 

Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare prin 

proiecte, 

sponsorizări, 

donaţii 

Realizarea şi 

încheierea unor 

contracte de 

sponsorizare, 

donaţii cu agenţi 

economici ONG-

uri 

Lista de 

inventar 

Ioana-

Simona 

Bodea 

Alina 

Moldovan 
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ŢINTA 

STARATEGI

CĂ  

INDICATORI 

PERFORMA

NŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONSA

BILITĂŢI 
CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

electronica în 

scopul creșterii 

calității actului 

didactic și a 

stimulării 

învățării pentru 

fiecare grupă  

 

 

activităţilor de 

calitate în 

grădiniţă 
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IX. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

 Existenţa PDI şi a planurilor manageriale anuale, elaborate conform legislaţie în vigoare, 

avizate şi aprobate de CA şi CP . 

 Existenţa manualului de proceduri, semnat şi asumat de întreg personalul grădiniţei; 

 Existenţa procedurilor privind igiena, starea de curăţenie a grădiniţei şi a graficelor aferente 

acestor proceduri; 

 Existenţa procedurilor privind trasabilitatea alimentelor: 

 Existenţa autorizaţiilor sanitare si sanitar-veterinare, vizate în timp util; 

 Existenţa ofertei curriculare a grădiniţei raportată la interesele copiilor şi cerinţele părinţilor; 

 Introducerea în oferta educaţională a unui număr cât mai activităţi opţionale, atractive în 

vederea oferirii posibilităţii de a alege maximum 2 activităţi pentru fiecare copil. 

 Elaborarea şi implementarea a maximum 2 proiecte educaţionale/grupă în cadrul programelor 

naţionale destinate învăţământului preşcolar: „Educaţi aşa”, „Să citim pentru mileniul trei”, 

„Educaţia pentru sănătate”, „Educaţia rutieră”, „Kalokagathia”, „Educaţie ecologică” etc. 

 Realizarea săptămânală a întâlnirilor în cadrul comisiei metodice; 

 Participarea 100% a educatoarelor la consfătuiri şi la activităţile din cadrul cercurilor 

pedagogice zonale; 

 Participarea în procent de 100% a personalului nedidactic la cursurile de igienă, o dată la 2 

ani; 

 Participarea 100% a personalului didactic-auxiliar la cursuri specifice de formare 

profesională; 

 Participarea în procent de 50% a educatoarelor la simpozioane, conferinţe, cursuri de formare 

acreditate.... 

 Existenţa în fiecare grupă a colţurilor tematice dotate corespunzător, a fondului de carte 

necesar, a auxiliarelor curiculare avizate MEN; 

 Întreţinerea optimă a mediului educaţional prin continuarea amenajării grădinilor şi curţilor  

celor 2 locaţii; 

 Asigurarea prezenţei reprezentanţilor părinţilor în toate consiliile şi comitetele prevăzute în 

documentele legale; 
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 Existenţa a câte unui parteneriat, la nivel de grădiniţă, cu fiecare dintre reprezentanţii 

grupurilor de interes ale grădiniţei. 

 Existenţa a câte unui parteneriat la nivelul fiecărei grupe cu familiile copiilor: 

 

Pe termen scurt: 

 Incadrarea cu personal calificat pe toate posturile în procent de 100%; 

 Utilizarea strategiilor moderne, a metodelor activ-participative de către toate cadrele 

didactice; 

 Participarea copiilor la concursurile naţionale în procent de 70 %; 

 Utilizarea spaţiului verde al grădiniţei, zilnic, (excepţie fâcând zilele cu condiţii meteo 

extreme); 

 Realizarea a minimum 5 activităţi extracuriculare la fiecare grupă: serbări, zile deschise, 

concursuri, vizite, excursii... 

 Promovarea imaginii grădiniţei în comunitatea locală 

 

Pe termen mediu: 

 Promovarea imaginii grădiniţei în comunitatea locală, atragerea finanţărilor 

extrabugetare; 

 Cresterea calităţii întregului proces (educaţie, servicii sociale, servicii medicale) din 

grădiniţă; 

 Continuarea şi extinderea parteneriatului internaţional existent la nivelul grădiniţei; 

 

Pe termen lung: 

 Menţinerea personalului şi formarea continuă a acestuia; 

 Creşterea calităţii relaţiilor parteneriale; 

 Bază materială la standarde de calitate 

 Implicarea grădiniţei într-un program european, în alte programe de dezvoltare a 

învăţământului preprimar 
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X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

Se realizează prin:   

 asistenţe şi interasistenţe, 

  informări săptămânale, lunare, semestriale,  

 rapoarte    semestriale/anuale,  

 analize in Consiliul de  Administraţie,  

 studii de impact,  

 sondaje de opinie,  

 interviuri focus-grup,  

 chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor,  

 portofolii ale     copiilor şi educatoarelor,  

 portofolii ale tuturor comisiilor 

 instrumente de lucru elaborate în unitate 

 

XI. BAZA LEGALĂ 

 

 Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 ROFUIP 2022 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, 

publicate în Monitorul Oficial; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Şerban Iosifescu, 

Editura ProGnosis, 2001 

 HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

 Strategia educaţiei timpurii 

 Ghidul CEAC în unităţile de învăţământ preuniversitar – partea  a II-a - 2007  

 

 


