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PROFIL INSTITUȚIONAL 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE 

 
Denumirea instituţiei şcolare: Grădiniţa cu Program Normal „Ţăndărică” Suceava – 

U.P.J. 

Adresa: Str. Muncii, fn., Loc. Suceava, Jud. Suceava, cod poştal 720117 

Tel./fax - 0230/518677,  

E-mail: gradinita_tandarica@yahoo.com, Web: www.gradinitatandaricasv.ro 

 

Tipul grădiniţei – cu program normal 

 

Forma de organizare - publică 

 

Limba de predare – română 

 

Populaţia preşcolară 

Număr preşcolari: 350 

Număr de grupe: 14 

Provenienţă: mediul urban 

 

Personalul instituţiei preşcolare 

Număr cadre didactice: 14 

Personal didactic auxiliar: 1 

Personal nedidactic: 4 

 

Programul grădiniţei – 2 ture 

- 7,30 – 12,30 (tura de dimineaţă) 

- 12,30 – 17,30 (tura de după amiază) 

 

Servicii oferite – educaţie, îngrijite, protecţie, asistenţă logopedică, asistenţă 

medicală 

 

 

 

Motto – “Nu ştiu care este secretul succesului, însă ştiu care este secretul eşecului 

– acela de a încerca să-i mulţumeşti pe toţi.” 

 

                                                                Bill Cosby 

 

 

mailto:gradinita_tandarica@yahoo.com
http://www.gradinitatandaricasv.ro/


 

 

   

                                                                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ORGANIGRAMA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL „ȚĂNDĂRICĂ” SUCEAVA 

 
AVIZAT ÎN C.A. DIN  05.09.2016 



 

 

 
3. ISTORICUL INSTITUŢIEI 

 

Grădiniţa „Ţăndărică” este o instituţie de stat, cu program normal, situată în 

cartierul Burdujeni, înfiinţată la 1 septembrie 1982, în trei apartamente, ca 

subunitate a G.P.N. Nr.9 Suceava. 

La înfiinţare (anul şcolar 1982-1983) a funcţionat cu un număr de 3 grupe şi un 

efectiv de 140 copii. Dinamica numărului de preşcolari, respectiv grupe a fost 

următoarea: 

 1984 – 1989 – 180 preşcolari, 7 grupe; 

 1990 – 1995 – 220 preşcolari,  8 grupe; 

 1995-2000 - 250 copii, 10 grupe; 

 2000 – 2003 – 200 preşcolari, 8 grupe; 

 2003 – 2005 -  135 – 140 preşcolari, 7 grupe; 

Ca urmare a aplicării legii descentralizării în învăţământ, începând cu 

1.09.2005 Grădiniţa cu Program Normal Nr.12 „Ţăndărică” se uneşte cu Grădiniţa cu 

Program Normal Nr.14 „Prinţul fericit” formând o singură instituţie cu personalitate 

juridică, cea mai mare din judeţ, îşi păstrează titulatura, funcţionând, în anul şcolar 

2005 – 2006, cu 320 copii şi 16 grupe; 

 2005 – 2010 – 320 – 375 preşcolari, 16 grupe; 

 2011 – 2012 – 390 preşcolari, 15 grupe; 

 2012 – 2013 – 335 preşcolari, 14 grupe; 

 2013 -2016 – 350 - 365 preșcolari, 14 grupe 

- în 1990 dobândeşte personalitate juridică şi titulatura de G.P.N.Nr.12; 

- din 4.03.2003 prin decizia IŞJ nr.278 titulatura grădiniţei se completează cu 

denumirea de „Ţăndărică” pentru a se individualiza şi evidenţia din anonimatul 

generalităţii; 

-  conform adresei IŞJ nr. 7064 din 5.09.2005, care are ca obiect reorganizarea 

reţelei şcolare, începând cu 1.09.2005 grădiniţei i se arondează, ca unitate structură, 

G.P.N.Nr.10 „Arlechino”, arondarea încetează la 1 septembrie 2011 ; 

Din 10 octombrie 2005, grădiniţa îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu nou, 

generos – clădire cu două nivele şi mansardă – cca 2600 m2 interior şi 2800 m2 curte, 

spaţiu de joc pentru copii.  

În prezent Grădiniţa „Ţăndărică” este o instituţie incluzivă, fiecare copil este 

acceptat, îndrumat şi valorizat în funcţie de disponibilităţi şi trebuinţe, încât să 

înregistreze progres, promovează o educaţie pentru fiecare, o educaţie centrată pe 

copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia.  

“Suntem în slujba copilului”, îmbinăm în chip fericit tradiţia cu modernitatea, 

îndrumăm paşii copiilor pentru a descoperi tainele lumii în care trăiesc şi a se integra 

cu succes în ea. 

 

 

 



 

 

4. POVESTEA NOASTRĂ ... 
 

 

            De unde a venit Ţăndărică ? Nimeni nu ştie ... Se spune că demult, tare 

demult, în vremea veche (înainte de anul 1989), când totul era trist şi monoton, când 

zilele semănau prea mult unele cu altele, un ţânc şugubăţ mânat de spiruitul de 

aventură a luat hotărârea de a părăsi casa părintească pentru a-şi căuta un tărâm de 

basm, unde jocul, cântecul şi veselia să fie la ele acasă. 

Şi uite aşa, a mers ce a mers, a cutreierat păduri, a poposit pe marginea apelor, a 

străbătut oraşe, a intrat în şcoli, dar nicăieri nu a găsit ceea ce căuta. Îşi pierduse nă-

dejdea ... când, într-o zi, mergând fără ţintă pe o stradă a unui cartier mărginaş al ora-

şului, a auzit chiote de bucurie, aplauze şi strigăte: „Vom avea o grădiniţă nouă ...!”. 

Erau copiii a două grădiniţe apropiate care funcţionau în spaţii improprii procesului 

instructiv-educativ (parter de bloc) dar, care visau ca într-o zi să intre pe porţile larg 

deschise ale unei grădiniţe adevărate. Lui Ţăndărică i-au plăcut aceşti copii pentru en-

tuziasmul lor şi s-a hotărât să petreacă cât mai mult timp în preajma lor... chiar, într-o 

zi şi-a spus hotărât: ”Mi-am găsit locul!”. Şi povestea spune că un meşter făurar, cu 

mare dragoste de copii, a pus la cale să le construiască acestora nu o căsuţă ci un 

„palat”, pe strada Muncii, în apropiere. Aşa, ţâncul nostru, în desele vizite pe şantier 

în preajma copiilor de grădiniţă, a fost de-a dreptul impresionat de spectacolul muncii 

de acolo: excavatoare, buldozere, zidari, fierari-betonişti, electricieni, toţi ca într-un 

furnicar mişunau muncind din greu, noua construcţie prinzând contur cu fiecare zi ce 

se scurgea în calendar. Meşterul făurar trecea mereu pe acolo să-i dirijeze, să le stabi-

lească următorii paşi şi mai ales, să le stabilească termene precise. După constructori 

a fost rândul cadrelor didactice, a părinţilor să cureţe interioarele, să le doteze şi ame-

najeze cu tot ceea ce era necesar copiilor. La data stabilită –17 octombrie (2005), zi 

de mare sărbătoare, clădirea măreaţă cu două nivele şi cu mansardă căreia i s-a mai 

spus şi grădiniţa cea „uriaşă” cu 225 de locuri, şi-a deschis larg porţile primid puzde-

rie de prichindei inimoşi, dar în număr de 315, grădiniţa devenind tărâmul  căutat de  

micuţul aventurier, unul al prieteniei, al bucuriei unde fiecare a fost primit şi acceptat 

cu multă dragoste. Aşa, cele două grădiniţe mici au format una mare purtând numele 

ţâncului şugubăţ – Ţăndărică, două colective mici de cadre didactice au devenit unul 

mare cu valori profesionale şi morale bine ierarhizate, două echipe manageriale mici 

au format una puternică şi competitivă. Încă din prima zi Ţăndărică a urmărit cu mult 

interes locaşul lui care avea să găzduiască neastâmpărul, curiozitatea, generozitatea, 

acceptarea, cooperarea, toleranţa, performanţa, valori care au reprezentat mai apoi 

cartea de vizită a grădiniţei ... Oare de ce toate acestea? Poate pentru că s-a dorit 

transformarea unui nume în renume, pentru că ... nu poţi cuprinde în toată povestea 

lucrurile minunate care se petrec aici, oferite cu dărnicie în fiecare zi ... iar Ţăndărică 

cunoşte an de an ce este succesul, performanţa, calitatea ... 

 

 

 

5. ARGUMENT 



 

 

 

 Într-o societate mereu în schimbare, „şcoala” trebuie să fie pregătită de 

schimbare şi aptă să administreze corect provocările acesteia. Proiecţia schimbării 

porneşte de la analiza situaţiei reale în care se află organizaţia, şcoala – ca organism 

viu, dinamic, deschis la schimbare. 

 Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) este expresia concretă dintre 

reglementări legislative şi normative şi iniţiativele organizaţionale, toate în favoarea 

beneficiarilor direcţi, preşcolarii, şi a celor aflaţi în slujba acestuia, reprezintă 

instrumentul care poate susţine orice proces de schimbare, de optimizare a 

demersurilor iniţiate, de continuare a lucrurilor bine făcute, prin reprezentanţi ai 

organizaţiei, ai autorităţilor locale, ai părinţilor şi ai altor factori. 

 Ca document de planificare strategică, PDI  reprezintă o construcţie complexă, 

care se dezvoltă în mod logic de la general la particular, de la caracterul abstract al 

viziunii, până la concreteţea  proiectelor instituţiei de învăţământ. Acesta are un 

caracter anticipativ, reprezintă un fel de „platformă electorală” a grădiniţei, expresia 

politicii de dezvoltare a acesteia. 

 Prezentul proiect a fost conceput ca răspuns la necesitatea identificată de a 

aborda într-o manieră strategică, coerentă şi complexă activitatea managerială, atât pe 

termen lung, cât şi scurt, în funcţie de şi în direcţia corelaţiei cu resursele existente, 

elementele de cultură organizaţională, valorile promovate, beneficiarii direcţi şi 

indirecţi şi nu în ultimul rând finalităţile educaţiei.  

 Ideea de schimbare dar şi de continuitate a lucrurilor „bine făcute” stă la baza 

construcţiei Proiectului de Dezvoltare Instituţională al Grădiniţei cu Program Normal 

„Ţăndărică”, printr-o analiză reală, asumată şi o perspectivă dorită de organizaţie, cu 

un parcurs ascendent, care să valorizeze factorul uman, să dinamizeze actul 

educaţional şi să asigure rezultatelor educaţionale „calitate totală”  atât prin valoare 

adăugată cât şi prin valoare creată. 

 PDI al Grădiniţei „Ţăndărică” este fundamentat pe documente, legi şi acte 

normative în vigoare, este atotcuprinzător, centrat pe îmbunătăţirea aspectelor 

esenţiale ale organizaţiei,  concret şi bine structurat, aspecte esenţiale fără de care 

acesta nu ar avea valoare. 

 Construit într-o perspectivă de 4 ani, PDI prezintă în termeni clari, obiectivi şi 

realişti strategia dezvoltării instituţionale, pe coordonatele domeniilor de dezvoltare, 

drumul sigur de la „misiunea şi viziunea” ideală a organizaţiei, facilitat de ţintele şi 

opţiunile strategice adecvate,  care vor conduce la materializarea intenţiilor prin 

proiecte şi planuri operaţionale asumate de organizaţie. 

 

 

6. CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA FUNDAMENTĂRII PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 



 

 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, metodologiile de aplicare  şi 

fundamentare a acesteia; 

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 

 Metodologia de evaluare instituţională  în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie – 3.06.2011; 

 Educaţia de calitate la vârsta preşcolară, în condiţiile aplicării noului curriculum 

pentru învăţământul preşcolar, aprobat prin O.M. nr.5233 din 1.09.2008; 
 Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar,aprobat prin OMEN nr. 5115/2014; 

 OMECTS 5561/ 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 OMECTS 5562/ 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor transferabile; 

 OMECTS 5560/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS 6143/2011 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.C.Ș.; 

 Metodologii şi regulamente privind descentralizarea financiară şi 

administrativă, publicate în Monitorul oficial; 

 Convenţia cu privire la drepturile Copilului, UNICEF, 1989; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei nr.3851/ 17.05.2010 privind aprobarea Reperelor 

fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 

ani; 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

I.  DIAGNOZA/ ANALIZA DE NEVOI 
 

I.1. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV 

 

I.1.1. POPULAŢIA ŞCOLARĂ DINAMICĂ ŞI PERSPECTIVĂ 



 

 

 

 

A) STRUCTURA GRUPELOR/COPIILOR EXISTENTE/EXISTENŢI  LA 01.09. 2016 

 

 
NR. 

CRT. 

GRĂDINIŢĂ NR. 

GRUPE/ 

PE 

NIVELE 

DE 

VÂRSTĂ 

NR. 

TOTAL DE 

COPII 

ÎNSCRIŞI 

 

DIN CARE: 

 

DIN CARE: 

3 ANI 4 ANI 5 ANI 6 ANI 

ÎMLINIŢI 

ÎN SEPT. –

DEC. 2016 

F M 

1.  G.P.N. 

”ŢĂNDĂRICĂ” 

SUCEAVA 

 

14 

 

360 

 

 

     

4  mici 113 123    59 54 

4 mijlocie 105  110   52 53 

6 mari 143   127 21 67 76 

 

 

 
B) DINAMICA NUMĂRULUI DE PREŞCOLARI ŞI GRUPE ÎN PERIOADA ANILOR 

ŞCOLARI  2016 – 2020 

 

ANUL  ŞCOLAR 

2016 -2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 -2020 

nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe nr. copii nr. grupe 

360 14 340 14 320 14 300 14 

 

 

 

I.1.2. RESURSELE UMANE ALE INSTITUŢIEI 

 

 

A) STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT PE CATEGORII DE PERSONAL 

EXISTENT LA 01.09.2016 

 
NR. 

CRT. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PERSONAL ANGAJAT PE CATEGORII:  

TOTAL DIRECTOR 

nedegrevat 

 

PERSONAL 

DIDACTIC 

CU NORMĂ 

ÎNTREAGĂ 

PERSONAL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

1.  G.P.N. 

”ŢĂNDĂRICĂ” 

SUCEAVA 

1 14 1 

 

4 19 

 

 

B) DINAMICA  PERSONALULUI DIDACTIC ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI  

 2016 – 2020 

 

ANUL  ŞCOLAR 

2016 -2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 -2020 

nr. cadre didactice nr. cadre didactice nr. cadre didactice nr. cadre didactice 

14 14 14 14 



 

 

 

 

 
C) STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC LA 1.09.2016 

 
Nr. 

personal 

didactic 

Nr. 

personal 

didactic 

titular 

specializări grade didactice nr. cadre did. cu 

performanţe în 

activ. didactică/ 

ştiinţifică 

profesor educatoare Definitiv

/ 

debutant 

grad 

II 

grad I  

14 14 8 6 1 0 13 11 gradaţi – 78,5% 

 

 

 

D) STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT PE CATEGORII DE VÂRSTĂ 

ŞI VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT EXISTENT LA 01.09.2016 

 

 
NR. 

CRT. 

TOTAL 

PERSONAL 

DIDACTIC 

CATEGORIA DE VÂRSTĂ TRANŞA DE VECHIME 

20-

25 

25-

30 

30-

35 

35-

40 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

PESTE 

55 

0-

5 

5-

10 

10-

15 

15-

20 

20-

25 

25-

30 

30-

35 

PESTE 35 

1. 14   0 2 0 1 3 8 1   1  1 2 9 

 
 

E) STRUCTURA POSTURILOR/PERSONALUL NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

ANGAJAT PE CATEGORII EXISTENT LA 01.09.2016 

 

 
NR. 

CRT. 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

CATEGORII DE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR TOTAL 

NORME 

ÎNGRIJITORI ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 

ADMINISTRATOR 

DE PATRIMONIU 

SECREATAR 

1. 4 norme/ 4 angajaţi 1 normă/ 1 angajat 

 

0 0 5 norme/ 5 

angajaţi 



 

 

 

 

I.1.3. SERVICII OFERITE 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

SERVICIULUI 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

1. Serviciul educaţional - educaţie conform curriculumului naţional; 

- curriculum la decizia grădiniţei; 

- elaborarea proiectelor educaţionale; 

- derularea unui program atractiv de activităţi educative şi 

extraşcolare; 

2. Serviciul de asistenţă 

medicală 

- servicii medicale prin cabinetul medical interşcolar; 

- existenţa cadrului sanitar  în instituţie de două ori pe 

săptămână; 

- asigurarea unui program eficient de activităţi sanitare; 

- respectarea regulilor de igienă în spaţiile destinate 

preşcolarilor; 

- prezenţa o dată pe semestru şi atunci când se impune a unui 

medic pediatru; 

3. Serviciul nutriţional - asigurarea derulării programului guvernamental „Lapte şi 

corn”, verificarea permanentă a termenul de valabilitate a 

produselor şi a valorii nutriţionale; 

- proiect educaţional  pentru o alimentaţie sănătoasă; 

- existenţa spaţiului pentru depozitarea alimentelor dotat 

conform normelor DSP; 

- consum de alimente sănătoase, preparate în casă; 

- consum zilnic de legume şi fructe; 

- consum zilnic de lapte, apă, etc; 

4. Serviciul de îngrijire, 

ocrotire 

- îngrijitoare care se ocupă de copii la toaletă; 

- îngrijitoare cu atribuţii specifice pentru sprijinirea copiilor la 

servirea mesei; 

- îngrijitoare care efectuează curăţenia, dezinfecţia spaţiilor; 

5. Serviciul de asistenţă 

logopedică 

- existenţa cabinetului de logopedie dotat cu mobilier şi 

materiale adecvate; 

- existenţa unui specialist în logopedie de 2 ori pe săptămână. 

6. Serviciul de consiliere - existenţa spaţiului / lipsa unui specialist 

- serviciu asigurat prin voluntariat angajat CJRAE 

 



 

 

I.1.4. PATRIMONIU/ CLĂDIRE 

A) STRUCTURA SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  LA 01.09.2016 

 
NR. 

CRT. 

CLĂDIRI  

GRĂDINIŢĂ 

 

ADRESĂ/ 

TELEFON 

SUPRAFAŢĂ 

UTILĂ 

SPAŢII/ 

DESTINAŢII 

SUPRAFAŢĂ 

TEREN  

DESCRIERE CARACTERISTICI 

1. G.P.N. 

ŢĂNDĂRICĂ” 

SUCEAVA 

Suceava 

Str. Muncii, nr. FN 

Tel/fax 0230518677 

gradinita_tandarica@yahoo

.com 

Cod. 720117 

P+E+E+M 

2800 m2 

- 10 săli de clasă; 

- 2 spaţii birouri (director, 

contabilitate secretariat); 

- 1 cabinet logopedie, consiliere; 

- 1 cabinet medical 

- 1 sală de joc, activităţi de 

dezvoltare motrică; 

- 6 toalete pentru copii, câte 2 la 

fiecare nivel; 

- 6 toaletă pentru adulţi; 

- 3 spaţii vestiar pentru copii; 

- 2 holuri de intrare în spaţiul 

grădiniţei; 

- 2 oficii (1 vestiar pentru 

personalul nedidactic, 1 spațiu de 

depozitare produse alimentare 

Program „Lapte și corn”); 

- 1 cabinet metodic; 

- 1 cabinet de resurse pentru părinţi; 

- 1 spaţiu arhivă 

- 1 cabinet de iniţiere pe calculator 

- 1 cabinet pictură 

- bibliotecă 

- sală de resurse materiale 

- subsol tehnic; 

-subsol pentru depozitarea  material 

didactic; 

65,5 m2 – 8 săli 

de clasă 

47,75 m2 – 2 

săli de clasă  

 

2650 m2 – 

curtea grădiniţei 

care cuprinde: 

spaţiu de joc şi 

spaţiu verde 

- împrejmuire cu 

gard; 

- trotuare pentru 

intrarea copiilor; 

- spaţiu cu pavele 

pentru intrarea 

maşinilor mari şi 

pentru activităţi în 

aer liber cu 

preşcolarii; 

- spaţiu cu iarbă şi 

ornamente florale; 

- spaţiu cu iarbă şi 

copaci, aparate de 

joc, băncuţe pentru 

activităţi în aer 

liber cu preşcolarii; 

 

- sistem de alarmă; 

- detectoare de 

fum; 

- telefonie fixă; 

- fax  

- internet 

-televiziune prin 

cablu; 

- interfon 

- canalizare; 

- apă curentă; 

- electricitate 

 

 
B) SITUAŢIA ECHIPAMENTELOR EXISTENTE LA NIVELUL INSTITUŢIEI 

EXISTENTE LA 01.09.2016 

 
NR. 

CRT. 

  ECHIPAMENTE 

CALCULATOARE IMPRIMANTE ASPIRATOARE LAMINATOR TV VIDEO 

PROIECTOR 

DVD FLIPCEART FOND CARTE 

BIBLIOTECĂ 
APARAT 

FOTO 

1. 20 13 5 1 4 2 1 2 380 volume 2 



 

 

I. 2. ANALIZA NFORMAŢIILOR  DE TIP CALITATIV 
 

I.2.1. Reprezentarea populaţiei şcolare /Mediul de provenienţă a 

copiilor 

A) SITUAŢIA FAMILIILOR COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN GRĂDINIŢĂ 

EXISTENT LA 01.09.2016 

 
NR. 

CRT. 

TOTAL PREŞCOLARI MEDIUL DE 

PROVENIENŢĂ 

ZONA   

URBAN RURAL DIN 

PERIMETRUL 

GRĂDINIŢEI 

DIN ALTE 

ZONE 

1. 360 342 18 272 88 

 
 

B)STRUCTURA FAMILIILOR COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN GRĂDINIŢE 

EXISTENT LA 01.09.2016 

 

FAMILII FAMILII PĂRINŢI NR. COPII ÎN 

FAMILII 

biparen

tale 

Monopa 

rentale 

studii 

gimnazi

ale 

 studii 

liceale 

 studii 

univer

sitare 

total anga

jaţi 

şo

me

ri 

1 2 3 pest

e 3 

344 16 122 378 210 710 408 101 94 152 48 66 

 

Copii cu CES – 10 copii, reprezintă 3,6 % din totalul de copii înscriși 

Religie – 103 copii – 28,2% de altă religie decât ortodoxă 

Etnie – 5 copii  

Situație materială precară – 8 copii,  2,3% 

Cu părinți plecați să muncească în străinătate – 64 copii, 18,3% (un singur 

părinte) 

 

 

I.2.2. Resursele umane ale instituției din perspectivă calitativă 

- calificat – 100 % 

- cu studii superioare (licenţă) – 8 cadre didactice - 57% 

- master – 2 cadre didactice – 14,28% 

- cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică – 11 cadre didactice – 78,5%  

- metodişti – 3 

- formatori naţionali – 1 

- formatori judeţeni – 3 

- reponsabili cerc – 1 

- expert în management – 1 

- mentor - 1 



 

 

 Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare; 

 Calitatea managementului şcolar: reprezintă un atribut intrinsec reflectat prin 

gradul de adecvare la cerinţele specifice schimbării şi este dat atât de calitatea 

proceselor (folosirea resurselor, informaţii, organizarea proceselor),cât şi de 

calitatea serviciilor educaţionale oferite (îndeplinirea cerinţelor beneficiarilor); 

 Calitatea activităţii de parteneriat: cadrele didactice, costituite în echipe, au 

iniţiat proiecte şi programe educaţionale, şcolare dezvoltând pe baza acestora 

parteneriate cu unităţi de învăţământ din ţară, străinătate şi instituţii ale 

comunităţii locale. 

 

I.2.3. Calitatea spaţiului şcolar/ bază logistică/ mijloace de învăţământ 

 

Spaţiul grădiniţei este compus din parter, etaj I, II, mansardă şi demisol; 

- la parter se află: 3 săli de clasă, 4 grupuri sanitare (2 pentru copii şi 2 pentru 

personalul unităţii), o sală vestiar, un spaţiu destinat Programului Guvernamental 

„Cornul şi laptele” dotat corespunzător cu 2 frigidere, termometre pentru acestea, 

grafic al temperaturilor şi rafturi pentru depozitarea cornurilor şi un birou al 

directorului. 

- etajul I cuprinde: 3 săli de clasă (63m2), 4 grupuri sanitare, un cabinet metodic, un 

birou contabilitate, un spaţiu destinat depozitării materialelor şi ustensilelor pentru 

curăţenie, 1 cabinet medical și un centru de resurse pentru părinţi; 

- etajul al II lea cuprinde: 4 săli de clasă (3 de 63m2 şi 1 de 48m2), un cabinet 

logopedic, 4 grupuri sanitare, un spaţiu destinat păstrării arhivei, 1 cabinet logopedic 

și de consiliere psiho-educațională; 

- mansarda nu este compartimentată dar spaţiul acesteia este destinat funcţionării 

bibliotecii, cabinet de iniţiere pe calculator, sală de resurse materiale (păstrare a 

echipamentelor audio-video şi a materialelor didactice). 

  Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în două schimburi (7,30-12,30 – tura 

de dimineaţă şi 12,30-17,30- tura de după amiază). Grădiniţa este dotată cu obiecte de 

mobilier care corespund atât din punct de vedere al calităţii, cantităţii cât şi a 

dimensiunii (măsuţe, scăunele, corpuri biblioteca, dulapuri material didactic, etajere 

pentru jucării etc.). Atât sălile de clasă cât şi celelalte spaţii (birouri, holuri) sunt 

mochetate în totalitate. 

 Grupurile sanitare pentru copii sunt dotate cu 4 chiuvete şi 5 toalete, gresie, 

faianţă, 2 calorifere şi sunt utilizate de 1,2 grupe pe tură. 

  Instituţia preşcolară este alimentată cu apă potabilă de la reţeaua oraşului, iar 

agentul termic este furnizat de S.C. Termonet (3-4 calorifere în fiecare clasă). Există 

preocupare permanentă pentru asigurarea securităţii copiilor şi a angajaţilor, drept 

urmare s-a montat sistem de supravegere video în interior- vestiare și exterior, senzori 

de mişcare, de fum, interfon. Spaţiul grădiniţei este plăcut, luminos, primitor, dotat 

corespunzător şi estetic, igienizat şi curat. La începutul fiecărui an şcolar precum şi în 

vacanţele semestriale se efectuează dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea grădiniţei.   



 

 

Curtea grădiniţei cuprinde două zone amenajate judicios. O zonă destinată jocului 

cu instalaţii şi echipamente (leagăne, tobogame, balansoare, etc.) şi alta cu flori, 

arbuşti, pomi – „oaza de verdeaţă a grădiniţei”. 

  

I.2.4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

Cultura organizaţională, este una dintre dimensiunile organizaţiei care reuneşte 

aspectele organizaţionale într-un sistem colectiv de semnificaţii simbolice.  

Unitate de învăţământ, cu peste 10 ani de activitate, Grădiniţa “Ţăndărică” 

reprezintă pentru municipiul Suceava şi comunitate  o instituţie de referinţă, cu 

elemente ale culturii organizaţionale vizibile care sunt fundamentate pe partea 

invizibilă,  şi anume pe setul ascuns de valori, credinţe, înţelesuri, norme şi 

reprezentări.  

Spaţiul grădiniţei îţi vorbeşte despre preocuparea oamenilor de a crea şi lucra 

într-un mediu plăcut, atractiv, curat şi estetic. Amprenta creativităţii cadrelor 

didactice se regăseşte atât în spaţiul exterior – în curtea grădiniţei (amenajarea 

spaţiului verde cu arbuşti, flori, pomi, a gardului din creioane colorate, care 

delimitează simbolic cele două zone, plăcuţe cu mesaje ecologice, etc), cât şi în 

interior, unde materiale refolosibile, resturi textile au fost valorificate pentru a crea un 

ambient care te convinge că toţi membrii organizaţiei sunt prieteni buni ai naturii. Pe 

peretele exterior al grădiniţei este realizat un desen care informează trecătorii că 

suntem o grădiniţă ECO, iar   firma montată deasupra uşii de acces în instituţie 

întăreşte mesajul transmis prin desen. 

 Fiecare sală de clasă este personalizată, are o notă distinctă dată de mobilier şi 

culoarea lui, mochete, perdele, toate într-o armonie estetică care-i conferă căldură şi-l 

face primitor. 

 Unitatea oferă permanent părinţilor şi celor interesaţi informaţii despre 

grădiniţă, despre activităţile proiectate, desfăşurate, rezultatele pozitive, prin revista 

„Lumea lui Ţăndărică” cu o apatiţie semestrială, avizier, panouri de prezentare 

expuse pe holurile de intrare în grădiniţă, aviziere în sălile de clasă. Grădiniţa solicită 

şi acceptă propuneri şi sugestii din partea celor care pot oferi, prin „Cutia cu 

sugestii”. 

Atmosfera din grădiniţă, la primul contact, este una  calmă şi caldă, 

comunicarea dintre oameni, dintre copii şi cadre didactice, personal nedidactic este 

bună, calitatea activităţilor este dată de calitatea pregătirii fiecărui membru al 

organizaţiei în parte. 

Există un Regulament intern, un ROFUÎ, un cod etic, care au pe lângă 

reglementări obligatorii și aspecte distinctive care conturează individualitatea 

grădiniței: accesul în instituție, ziua grădiniței, imnul, semnele distinctive, etc. 

Programul instituţiei este respectat de majoritatea membrilor organizaţiei, există un 

serviciu pe unitate care monitorizează  activitatea zilnică consemnând într-un registru 

evenimentele importante.  



 

 

Analizând cele două părţi ale “aisbergului” culturii organizaţionale, putem 

evidenţia elemente concrete ale specificului culturii grădiniţei, din perspective “părţii 

vizibile” dar şi  a  celei “invizibile”. 

Partea vizibilă este evidenţiată de următoarele  aspecte: 

Simboluri şi sloganuri: deviza grădiniţei “Educaţie pentru fiecare – Educaţie 

pentru viitor”, panoul de promovare a grădiniţei şi a activităţilor cu imagini şi 

cuvinte: educaţia centrată pe copil,  învăţământ formativ, educaţie de calitate, 

grădiniţa noastră o oază de verdeaţă, etc.; sigla grădiniţei; logo-ul, uniforma pentru 

activităţi festive, insignă personalizată pentru copiii şi personalul instituţiei, gentuţă 

cu sigla grădiniţei, revista grădiniţei, pliantul, cartea de vizită, calendar personalizat,  

cană personalizată, ciocolată cu chipul lui Ţăndărică, mapa personalizată, etc. 

Ritualuri şi ceremonii: sărbătorirea anuală a “Zilei grădiniţei” pe data de 17 

octombrie; lansarea proiectelor educaţionale în prezenţa partenerilor educaţionali; 

oferirea periodică, pentru cadrele didactice care s-au remarcat, diplome, scrisori de 

mulţumire, sărbătorirea ieşirii la pensie a colegelor (plachete, diplome, cadouri); 

participarea tuturor membrilor organizaţiei la cursuri de formare ( PRET, metode 

interactive de grup, AEL, multimedia în educaţie) la aceleaşi sesiuni de comunicări şi 

simpozioane (Bacău, CCD, etc.) la concursuri şi festivaluri pentru preşcolari 

(„Voinicelul”, Ouă încondeiate, „Penelul fermecat”); participarea tuturor membrilor 

organizaţiei la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, la sfârşit de an şcolar, 

întâlnirea anuală cu ocazia sărbătorilor de iarnă ( pregătirea de urături, colinde pe 

specificul instituţiei şi a oamenilor săi); lansarea anuală a revistei grădiniţei;  

Mituri şi eroi: povestirea celor noi veniţi despre o serie de realizări ale 

grădiniţei, asumarea unor rezultate pozitive de către persoane care nu au niciun merit; 

comunicarea unor elemente concrete despre profilul unor angajaţi ai unităţii (colega x 

- are multe materiale didactice, colega y-  este individualistă, colega z-  cum se 

termină programul, nu rămâne nici 5 min., îngrijitoarea x – pierde timpul, este 

„şmecheră”, contabila este înceată, directoarea - exigentă, în spiritul legii, tipicară, 

perfecţionistă, etc.). 

Modele comportamentale: salutul dintre director şi ceilalţi angajaţi este unul 

formal  (bună ziua, bună seara, la revedere, salut); ţinuta vestimentară este una 

decentă, clasică sau confortabilă pentru colegele mai în vârstă şi cu accente tinereşti 

ale celor mai tinere. Ţinuta copiilor este una lejeră, fără uniformă, cu accente de 

eleganţă şi modernism la unele fetiţe.  Copiii poartă ecuson personalizat. Jargonul 

folosit este unul specializat profesiei didactice. Personalul instituţiei are, în general, o 

atitudine deschisă faţă de copii şi părinţi, disponibilă pentru soluţionarea tuturor 

problemelor solicitate sau ivite. 

Partea invizibilă a culturii organizaţionale este dată de: 

- norme – repartizarea sarcinilor în mod echilibrat, în funcţie de aptitudini;  

-   valori - respectarea disciplinei, a regulilor instituţiei, stabilitatea locului de 

muncă şi chiar a spaţiului sălii de clasă; 

- reprezentări – ideal educaţional, profilul psihologic al educatorului de 

succes, calitate umană; cadrele didactice au vis a vis de instituţie o 

reprezentare corectă, că este una performantă, iar despre munca lor că ele 



 

 

muncesc cel mai mult în comparaţie cu personalul didactic al celorlalte 

instituţii din municipiu, ceea ce este eronat, stima de sine este foarte 

ridicată. 

- credinţe conducătoare -  dreptate, cinste, adevăr, sinceritate, performanţă 

şi motto-ul „fiecare lucru pe care îl faci trebuie să te reprezinte pe tine şi 

instituţia de unde provii ; 

- înţelesuri –  

O importantă componentă a culturii organizaţionale o reprezintă cultura 

managerială. Ea este dată de managerul instituţiei, care are peste 23 ani de conducere 

şi care oferă stabilitate organizaţiei prin: atitudinea deschisă faţă de membrii 

organizaţiei; accentuarea îndeplinirii obiectivelor propuse; iniţiative şi propuneri 

benefice organizaţiei; recunoaşterea în comunitate; comunicarea bidirecţională; 

climat prietenos; loialitate faţă de valorile organizaţiei. 

Cultura organizaţională a instituţiei reprezintă un amestec de valori ale 

culturilor, evidenţiate de literature de specialitate: cultura centrată pe persoană, pe 

sarcini, pe putere, pe rol.  

Se întâlnesc elemente ale culturii feminine (cooperarea) dar şi masculine ( 

competiţia, ambiţia, acumularea de valori materiale); se manifestă atât colectivismul 

dar şi individualismul (interese individuale, obţinerea de rezultate). 

Valorile organizaţiei sunt: munca în echipă, calitate, performanţă, 

profesionalism, competitivitate, toleranţă, corectitudine, creativitate, seriozitate, 

disponibilitate, grija faţă de copii, comunicare, responsabilitate, disciplină evidenţiate 

de membrii organizaţiei în chestionarele aplicate. De asemenea, ceea ce se 

evidenţiază prin răspunsurile date sunt aspecte generale ale organizaţiei, 

concluzionate prin următoarele aspecte:  

„Membrii organizaţiei împărtăşesc aceleaşi scopuri, aceeaşi viziune despre 

dezvoltarea, progresul instituţiei şi îşi subordonează activitatea ţinând cont de 

acestea. Majoritatea consideră că îşi desfăşoară activitatea într-un mediu organizat 

şi ordonat, disciplinat; în organizaţiei există colaborare, sprijin reciproc, respect, 

dar în acelaşi timp, în funcţie de situaţie, se manifestă şi competiţia. La nivelul 

organizaţiei se manifestă intransigenţă faţă de rezultatele slabe, se fac analize 

obiective şi se stabilesc anumite măsuri de ameliorare. În organizaţie, colaborarea, 

susţinerea, cooperarea sunt evidente dar responsabilitatea pentru a obţine succes 

personal dar şi la nivel organizaţional. Fiecare consideră că rutina nu este benefică, 

că ficare are ceva de oferit, prin pregătirea sa, dar nu toată lumea oferă. Sunt 

persoane care consideră  că nu trebuie să se implice în acţiuni şi să-şi pună în 

valoare competenţele. Membrii organizaţiei se acceptă unii pe alţii, mediul este 

favorabil, diferenţele de opinii conduc la diversitate, progres. Există empatie, 

disponibilitate, preocupări comune”,  ( rezultatul aplicării chestinarului privind 

identificarea caracteristicilor culturii organizaţionale). 

Adaptarea uşoară la situaţii concrete, mereu dinamice, la procese în 

construcţie, în schimbare, crearea unei culturi a calităţii au condus la creşterea 

nivelului de satisfacţie a beneficiarilor direcţi şi indirecţi, întregii comunităţi faţă de 

educaţia oferită de grădiniţă. 



 

 

           

 
 

I.3.1. ANALIZA  P.E.S.T.E. 

Contextul politic (P) 

 

În România învăţământul reprezintă o prioritate 

naţională şi este guvernat de principii, precum: principiul 

calităţii, echităţii, eficienţei, descentralizării, păstrarea 

identităţii, incluziunii sociale, centrării educaţiei pe 

beneficiari, asigurării egalităţii de şanse. 

Din punctul de vedere al politicilor educaţionale, 

România a avansat pe calea unei reforme coerente şi 

complexe. Legea educaţiei este ancorată noilor cerinţe 

derivate din statutul de ţară membră a UE şi promovează 

un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi 

cognitive, volitive, acţionale, competențe, abilităţi în 

profesie şi în societate. 

Astfel, obiectivele strategice stabilite de 

Comunitatea europeană  facilitează  realizarea unui proces 

educaţional capabil să devină competitiv şi  să asigure 

calitate şi eficienţă, în perspectiva pregătirii pentru o 

societate şi o economie bazată pe cunoaştere, progres, 

cercetare. 

       Descentralizarea invăţământului asigură o mai mare 

responsabilizare a actorilor implicaţi în luarea deciziilor. 

Creşterea calităţii şi eficienţei  sistemului educaţional  este 

dată şi de formarea profesională, stimularea şi motivarea 

preşcolarilor şi cadrelor didactice pentru performanţă. 

Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării 

educaţiei instituţia de învăţământ a creat premisele 

necesare asigurării unui învăţământ care respectă rigorile 

europene în ceea ce priveşte asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ, accesului liber, egal şi deplin al 

tuturor copiilor la actul educaţional precum şi adecvarea 

ofertei educaţionale la interesele şi nevoile comunităţii 

(beneficiarilor). 

Descentralizarea învăţământului preuniversitar a conferit 

grădiniţei rolul de unitate cu personalitate juridică, 

permiţându-i acesteia de a lua decizii responsabile, 

pertinente şi transparente bazate pe participarea şi 

consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi. 

 

Contextul 

economic (E) 

Municipiul Suceava se prezintă ca fiind un oraş în 

I.3. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 



 

 

 

 

plină dezvoltare, un important obiectiv turistic, în special 

prin vechile monumente ce amintesc de trecutul glorios. 

Înainte de revoluţia din decembrie, dezvoltarea economică 

era concentrată în partea de NE a oraşului şi în cea de V, 

pe malul râului Suceava şi în zona Şcheia,  acolo fiind 

situate multe obiective industriale de prelucrare a  

materiilor  prime specifice zonei.  

În prezent, Suceava are calitatea de leader judeţean 

cu un excepţional potenţial de polarizare a vieţii 

economice-politice şi sociale. La nivelul municipiului 

Suceava există un număr relativ mare de IMM-uri, care 

activează în diverse domenii, generând concurenţă ce 

determină o dezvoltare echilibrată a economiei 

municipiului. Municipiul prezintă o dezvoltare intensă a 

sectorului comercial şi a sectorului de construcţii, deţine o 

forţă de muncă calificată în domeniul industriei. Sectorul 

serviciilor este bine reprezentat numeric şi structural. 

Mediul natural atractiv favorizează dezvoltarea 

turismului. Municipiul dispune de obiective turistice cu 

un grad ridicat de atractivitate, oraşul oferind diverse 

forme de turism: cultural, de transit, de afaceri.  

Datorită dezvoltării economice, se dezvoltă 

continuu şi transportul. Municipiul Suceava dispune de o 

reţea de transport public bine dezvoltată care acoperă 

întreaga suprafaţă a oraşului. 

Situaţia economică a Municipiului Suceava este 

reflectată de activitatea sectoarelor de prelucrare a 

lemnului, a celulozei şi hârtiei, industriei textile, a 

confecţiilor şi încălţămintei, prelucrarea sticlei şi 

industriei alimentare. 

Forţa de muncă este concentrată în construcţii, 

comerţ, transport, comunicaţii, activităţi financiar-

bancare, asigurări şi tranzacţii imobiliare. 

Capacitatea scăzută de adaptare la modificările intervenite 

în structurile pieţelor de desfacere, interne şi externe, au 

condus la închiderea unora dintre întreprinderile existente 

pe platforma industrială a municipiului sau privatizarea 

acestora fără a se obţine performanţe economice, fapt care 

a determinat creşterea numărului de şomeri. 

Datorită contextului economic creat, populaţia 

cartierului Burdujeni, unde este situată grădiniţa, a 

resimţit în mod direct consecinţele create, acestea 

reflectându-se în scăderea nivelului de trai. Drept 

urmare o mare parte din populaţie beneficiază de 



 

 

ajutor social, de şomaj sau lucrează în străinătate. 

 

Contextul social 

(S) 

 

Contextul social se prezintă ca unul dinamic, locuitorii 

orientându-se spre locuri de muncă  care să le asigure un 

trai decent: bănci, comerţ, asigurări, societăţi comerciale, 

cabinete de avocatură, construcţii, servicii, etc. În 

municipiu există numeroase grădiniţe de stat şi 

particulare, şcoli generale, licee, o universitate de stat, 

receptat ca fiind al doilea centru educaţional din zona 

Moldovei. Există o preocupare pentru dezvoltarea 

serviciilor medicale, de protecţie şi de asistenţă socială 

prin programe sociale realizate în parteneriat public-

privat.  

Grădiniţa este recunoscută in municipiu  ca fiind 

una de prestigiu, cu performanţe instituţionale şi 

educaţionale, şi este solicitată atât de familiile care 

locuiesc în zonă cât şi de cele care locuiesc în alte zone 

ale oraşului, în special de familii cu potenţial financiar 

foarte bun şi cu un orizont cultural deschis spre o educaţie 

de calitate. 

Familiile din cartierul unde îşi desfăşoară 

activitatea grădiniţa văd educaţia ca pe un factor de 

progres al societăţii, dar şi un mod de realizare 

profesională şi materială a copiilor lor. 

Acestea participă activ la viaţa socială a 

comunităţii, respectiv a grădiniţei, considerată ca primă 

treaptă importantă în formarea propriilor copii. 

Situaţia economică a determinat modificarea 

priorităţilor şi valorilor tradiţionale ale familiei, mulţi 

părinţi plecând în străinătate, lăsând copii în grija 

bunicilor sau a altor rude. Migraţia unor familii sau 

membri ai acestora are repercusiuni grave asupra creşterii 

şi educării copiilor, provocând traume psihice, deviaţii 

comportamentale. 

Deşi în grădiniţă sunt copii ai căror părinţi au 

convingeri religioase diferite acestea nu constituie un 

impediment în organizarea activităţilor. 

 

Contextul 

tehnologic (T) 

 

 

Se constată trecerea de la societatea  puternic 

industrializată la cea informaţională în care calculatorul şi 

internetul joacă un rol important. De asemenea reţeaua de 

televiziune, telefonie fixă şi mobilă este bine pusă la 

punct prin servicii de calitate. 

 Astfel, grădiniţa beneficiază de telefonie fixă şi 



 

 

internet, fax şi televiziune prin cablu. 

Din punct de vedere al dotării tehnologice grădiniţa 

dispune de 20 calculatoare (7 uzate, neperformante 486, 5 

de ultimă generaţie utilizate în sectorul administrativ-

financiar, cabinet de asistenţă logapedică şi conducerea 

unităţii), 1 copiator modern, 13 imprimante, 1 laptop, 3 

televizoare color, 1DVD, telefon, fax, conectare la 

Internet. 

 

Contextul ecologic (E) Municipiul dispune de spaţii verzi pe o suprafaţă de 

2.373.884 mp –parcuri, scuare, aliniamente, spaţii verzi 

cu rol decorativ şi cu acces limitat, păduri de interes 

peisagistic în jurul monumentelor de cult, benzi de păduri 

în jurul hotelurilor, ocupând la suprafaţa/locuitor  al 

doilea loc în cadrul judeţului. Spaţiile verzi contribuie la 

purificarea aerului, dau aspect estetic oraşului, repezintă 

zone de odihnă şi recreere pentru populaţie. 

Municipiul dispune de sisteme de colectare a 

deşeurilor periculoase dotate cu colectoare adecvate, de 

un sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi a 

celor asimilat menajere. 

Municipalitatea este preocupată de reducerea 

gradului de poluare atmosferică. 

Există preocupare pentru protecţia mediului, aceasta 

este manifestată de instituţiile de învăţământ prin proiecte 

care promovează dezvoltarea durabilă, implicit şi educaţia 

ecologică, de instituţii care au ca responsabilitate acest 

aspect cum ar fi: APM, ROMSilva, GEC Bucovina, 

Departamentul de Ecologie din cadrul Primăriei Suceava.  

Periodic se colectează de la populaţie materiale 

reciclabile, IŞJ a iniţiat campania concurs „Lună într-o 

săptămână” iar Primăria Suceava derulează periodic, mai 

ales primăvara campanii de ecologizare şi plantare de 

arbuşti, puieţi în parteneriat cu instituţii, cu agenţi 

economici sau chiar partide politice sub deviza  „Toţi 

pentru curăţenia oraşului”. 

 

 

 

 

 
 
 

 

I.3.2. ANALIZA GRUPURILOR DE INTERES PENTRU DEZVOLTAREA 
INSTITUȚIEI 
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I.4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 



 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI DATE STATISTICE 
- Curriculumul formal, oficial, pentru învăţământul 

preşcolar, este aplicat în mod flexibil, creativ, 

integrat, ținând cont de nivelul de dezvoltare psiho -

fizică și nevoile de cunoaștere a fiecărui copil din 

grupă; 

- Planul de învăţământ, structurat pe niveluri de vârstă este 

respectat, punându-se accent pe educaţia centrată pe copil; 

- Categoriile de activităţi de învăţare facilitează dezvoltarea 

globală a copiilor, fiind centrat pe dezvoltarea fizică, 

cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe 

remedierea precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare; 

- Conţinuturile domeniilor experenţiale sunt corelate cu 

domeniile de dezvoltare (dezvoltare fizică , sănătate şi 

dezvoltare personală, socio-emoţională, limbajului şi al 

comunicării, cognitivă, capacitate şi atitudini de învăţare); 

- Finalităţile educaţiei timpurii sunt atinse prin promovarea şi 

stimularea dezvoltării intelectuale, fizice, sociale afective, a 

fiecărui copil; 

- Curriculum –ul pentru învăţământul preşcolar este bine 

cunoscut de către toate cadrele didactice; 

- Documentele de analiză, evaluative relizate periodic stau la 

baza activităţii proiective a curriculum –ului; 

- Se respectă ritmul propriu de învăţare a fiecărui copil  

printr-o planificare sistematică a activităţilor, atât a celor 

recuperatorii, recreative, cât şi a celor de stimulare a 

performanţei; 

- Sunt planificate şi parcurse proiecte tematice şi teme în afara 

proiectelor, cuprinse în cele 6 teme anuale integratoare; 

- Activităţile de socializare şi obţinerea treptată a autonomiei 

sunt exersate la nivel I, constant, iar la nivel II se pune accent 

pe pregătirea copilului pentru şcoală şi viaţa socială; 

- Obiectivele de referinţă sunt selectate având în vedere 

comportamentele pentru fiecare domeniu experenţial şi 

raportate la temele anuale de studiu; 

- Cadrele didactice adaptează activitatea profesională la 

condiţiile de schimbare; 

- Creşterea ponderii utilizării în actul didactic a metodelor 

activ participative şi interactive de grup în detrimentul celor 

expozitive; 

- Obţinerea unor performanţe recunoscute la competiţii, 

concursuri de verificarea cunoştinţelor, plastice şi cultural 

artistice;  

- Activităţile specifice curriculumului nonformal, educative şi 

extracurriculare, programe şi proiecte educaţionale, sunt 

organizate şi desfăşurate în mod constant; 

- Curriculum la decizia grădiniţei este atractiv prin oferta de 

activităţi opţionale stabilite de comun acord cu părinţii; 

- Cadrele didactice elaborează miniprograme pentru 

activităţile opţionale cu accent pe descoperirea şi cultivarea 

unor înclinaţii, aptitudini; 

- Materialele curriculare auxiliare selectate susţin eficient 

curriculum formal, sunt diverse şi adaptate la conţinuturi; 

- Utilizarea tehnologiei informaționale în actul didactic de 

majoritatea cadrelor didactice;  

- Cadrele didactice promovează un curriculum ascuns cu 

efecte subliminale atât prin ambianţa educaţională cât şi prin 

climatul psiho-social al acţiunilor didactice. 

- Integrarea cu succes a copiilor în activitatea şcolară; 

- Cultura organizaţională orientată spre o educaţie de calitate; 

- caietul de evidență a activității și prezenței cadrului 

didactic la grupă (management educațional) evidențiază 

organizarea activității aferente unui an școlar în jurul celor 

6 teme integratoare, cu accent pe dezvoltarea globală din 

perspectiva competențelor – cunoștințe, capacități, 

deprinderi, atitudini ; 

 

 

 

 

 

- 3 activităţi integrate /săptămână la nivel 3-5 ani; 5 

activităţi integrate la nivel II; 

 

 

 

 

 

- planificarea jocurilor şi activităţilor la alegere cuprind: 

activităţi recuperatorii, de dezvoltare a aptitudinilor, 

recreative, de stimulare a performanţei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 80% dintre cadrele didactice se adaptează la schimbări; 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 proiecte internaţionale; 4 proiecte naţionale; 3 proiecte 

judeţene; 5 proiecte la nivel instituţional și 

interinstituționale; 

-  10 opţionale (1 la nivelul unei categorii de activitate, 8 la 

nivelul mai multor categorii de activitate; 

- peste 250 de copii înscrişi la activităţi opţionale; 

 

 

- îndrumătoare, planşe, culegeri, resurse multimedia, softuri 

educaţionale, jucării, auxiliare didactice; 

92% din cadrele didactice utilizează TIC în procesul de 

predare-învățare- evaluare 

valori promovate: ordine, politeţe, acceptare-toleranţă, 

respect pentru mediu, performanţă 

 

90% - calificativ „Foarte bine” la monitorizările după 

perioada preabecedară 



 

 

-Monitorizarea şi evaluarea permanentă a rezultatelor; 

 

PUNCTE SLABE DATE STATISTICE 
- Cadrele didactice îşi adaptează cu dificultate activitatea 

profesională la condiţiile de schimbare - demers didactic 

monodisciplinar, nu utilizează TIC în actul didactic, utilizeză 

resurse materiale, auxiliare didactice depășite ; 

- Metodele interactive, activ participative sunt  utilizate în 

exces; 

- Activităţile opţionale nu sunt organizate la nivel de 

grădiniţă, gen „cu uşile deschise”; 

- Proiectarea se realizează cu preponderenţă prin raportare la 

conţinuturi şi mai puţin la obiective; 

- cadrele didactice utilizează strategii de evaluare (metode şi 

indicatori de evaluare) dar nu finalizează procesul evaluativ 

prin documente care să evidenţieze nivelul performanţelor 

precum şi măsurile ameliorative; 

-suprapunerea unor activităţi cuprinse în cadrul unor proiecte 

şi programe conduce de multe ori la superficialitate în 

realizare şi întârzieri în elaborarea programelor de activitate; 

- Creşterea numărului de copii cu nevoi educaţionale speciale 

în rândul preşcolarilor din grădiniţă, cuprinderea lor în grupe 

cu un număr mare de copii conduce la imposibilitatea aplicării 

unui curriculum personalizat, individualizat; 

- Lipsa unor programe de intervenţie personalizată pentru 

copiii cu diferite tipuri de deficienţă; 

- Pregătire inițială și continuă necorespunzătoare pentru a 

lucra cu preșcolari cu CES; 

- Personalul de îngrijire nu dispune de o formare pe probleme 

de puiericultură pentru a realiza optim sarcinile derivate din 

noua abordare a serviciilor de educație timpurie – îngrijire, 

nutriție, ocrotire; 

-20% dintre cadrele didactice dovedesc  rezistenţă la 

schimbare; 

 

 

- 60% dintre cadrele didactice  utilizează  moderat metodele 

activ participative; 

- 80% din activităţile opţionale sunt desfăşurate la nivelul 

grupei; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Oferta de cursuri de formare pe domeniul managementului, 

comunicării; 

- Posibilitatea aplicării curriculumului în mod flexibil şi 

creativ; 

- Varietatea materialelor curriculare; 

- Gama variată de parteneriate cu instituţii de învăţământ care 

promovează activităţi de tip nonformal; 

- Disponibilitatea instituţiilor, comunităţii în vederea 

încheierii unor parteneriate educaţionale pentru desfăşurarea 

activităţilor opţionale, a activităţilor educative, 

extracurriculare, din programe şi proiecte educaţionale; 

- Oferta de programe educaţionale accesibilă copiilor 

preşcolari; 

- Disponibilitatea familiei de a sprijini desfăşurarea 

activităţilor de tip formal, nonformal şi local. 

- Introducerea grădiniţei în circuitul internaţional prin 

realizarea unor programe educaţionale în parteneriat cu unităţi 

preşcolare din comunitatea europeană, pe probleme actuale. 

- Supraaglomerarea activităţilor cuprinse în curriculum 

formal, nonformal /zi/săptămână poate conduce la o 

accentuare a oboselii copiilor şi cadrelor didactice; 

 

- Absenţa unor cursuri de formare specializate pe 

problematica educației incluzive, a educației 

antreprenoriale, civice, de management al 

comportamentelor sociale, de dezvoltare emoțională, etc 

poate  conduce la rezolvarea unor probleme neprofesionist, 

la abordări incorecte, la agravarea unor probleme, etc. 

- Menţinerea învăţământului preşcolar ca formă de 

învăţământ neobligatorie conduce la lipsa de coerenţă în 

pregătirea copiilor pentru şcoală şi viaţă; 

- Lipsa modulelor de psiho-pedagogie specială în formarea 

iniţială a cadrelor didactice conduce la abordarea 

neprofesionistă a unor situaţii întâlnite în practică. 

- Schimbările curriculare permanente prin scrisori 

metodice.   

 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI DATE STATISTICE 
- Personal didactic calificat pe trepte de şcolarizare specifice 

postului; 

- Personal didactic titular cu experienţă în domeniul aplicării 

didacticii de specialitate; 

-100% personal didactic calificat (licee pedagogice, cursuri 

universitare de licenţă, master); 

- 100% personal didactic titular 

- 92% personal didactic cu experienţă profesională de peste 



 

 

 

- Personal didactic cu abilităţi de comunicare, relaţionare, de 

utilizare a calculatorului; 

- Personal didactic perfecţionat prin obţinerea de grade 

didactice; 

-  Personal didactic interesat de parcurgerea unor sesiuni de 

formare continuă; 

- Manager cu performanţe în activitatea de conducere; 

- Personal didactic preocupat de o foarte bună relaţionare cu 

copiii şi familia; 

- Servicii educaţionale, de îngrijire care sunt foarte apreciate 

de beneficiarii direcţi, familiile copiilor; 

- Existenţa unui climat organizaţional deschis comunicării, 

stimulativ, inovativ, participativ, competitiv, democratic; 

- Existenţa unor relaţii interpersonale bazate pe respect, 

întrajutorare, colaborare, stimă, apreciere obiectivă; 

- Cadre didactice recompensate prin gradaţii de merit, 

aprecieri verbale, scrise, pentru activitatea susţinută; 

 

 

- Cadre didactice preocupate de participarea preşcolarilor cu 

aptitudini la diferite concursuri şi obţinerea de performanţe; 

- Personal didactic preocupat de participarea la sesiuni de 

comunicări, simpozioane, pentru exprimarea opţiunilor şi 

experienţei  personale; 

- Valorizarea cadrelor didactice în funcţie de abilităţi, 

disponibilităţi, aptitudini; 

- Personal didactic auxiliar pregătit în specialitate; 

- Capacitatea angajaţilor de a lucra în echipă; 

- Stabilitatea personalului didactic şi continuitatea la grupă; 

- Existenţa unei bune delimitări a responsabilităţilor cadrelor 

didactice- existenţa comisiilor- şi o bună coordonare a 

acestora; 

- Existebţa unui logoped în unitate. 

- asigurarea asistenței psihopedagogice și de consiliere 

copiilor și părinților prin activitate de voluntariat 

 

15 ani:  

- cursuri IT- 80% personal didactic; 

 

- 92,85% personalul didactic cu gradul I; 

 

-79 % din personalul didactic a participat la cursuri de 

formare, date statistice: 

Calificativ „Foarte bine” în fiecare an școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 79% din personalul didactic are gradaţie de merit, 100% a 

primit calificativ „Foarte bine” pentru modul de îndeplinire 

a sarcinilor cuprinse în fişa postului, în cadrul evaluării 

anuale; 

- 270 de premii la concursurile pentru preşcolari; 

 

- fiecare cadru didactic a participat la cel puţin o sesiune de 

comunicări anual: 

 

 

 

PUNCTE SLABE DATE STATISTICE 
- Slaba evidenţiere a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 

- Vârsta cadrelor didactice (personal didactic în prag de 

pensionare); 

- Necunoaşterea unei limbi străine, de circulaţie 

internaţională; 

- Număr mic de cadre didactice care au studii superioare în 

specialitate sau care sunt în prezent înscrise; 

- Experienţă profesională mare dar care nu aduce beneficii 

organizaţiei în domeniul inovaţiei, prin aportul scăzut al 

participării cadrelor didactice la publicarea unor studii, 

articole în cărţi de specialitate (instalarea rutinei 

profesionale); 

- Neimplicarea tuturor cadrelor didactice la nivel maxim în 

realizarea sarcinilor de serviciu;  

- Cadre didactice care nu respectă termenele stabilite în 

raportări; 

- Personal nedidactic nespecializat să lucreze cu copiii; 

- Proceduri şi participări minime ale cadrelor didactice în 

domeniul inovaţiei – reticenţă în asumarea unor 

responsabilităţi în domeniul cercetării didactice; 

- Inexistenţa unui consilier angajat pentru copiii preşcolari dar 

şi pentru personalul instituţiei; 

- Număr mare de copii la grupă; 

- 12 cadre didactice utilizează frecvent calculatorul în 

redactarea unor materiale didactice; 

- 8 cadre didactice cu vârstă de peste 55 ani 

- 2 cadre didactice cunoscătoare de limbă engleză 

 

-  Ponderea personalului didactic cu studii superioare este 

de 57%; 

-  50% au publicat studii, articole în cărţi de specialitate; 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

-3 cadre didactice au participat la concursul destinat 

cadrelor didactice „Inovație, creativitate, performanță”  

 

 

 

 



 

 

- Personal nedidactic insuficient în raport cu numărul de copii 

şi spaţiul de curăţenie; 

- realizarea  inechitabilă a sarcinilor în cadrul unor comisii/ 

împărțirea inechitabilă a sarcinilor în cadrul unor comisii ; 

 

 

Din trei membri într-o comisie, unul realizează toate 

sarcinile, ceilalți figurează doar cu numele  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenţa a numeroase programe de formare pentru cadrele 

didactice; 

- Completarea formării iniţiale prin parcurgerea unor cursuri 

universitare; 

- Accesul facil la un volum mare de informaţii (Internet, 

bibliotecă, cărţi electronice, CD, DVD); 

- Înscrierea unor copii din afara circumscripţiei şcolare 

datorită prestigiului grădiniţei; 

- Copii bine educaţi din familii dând posibilitatea cadrelor 

didactice să obţină performanţe în educaţie; 

- Disponibilitatea familiilor de a susţine participarea copiilor 

la concursuri specifice, acţiuni în cadrul proiectelor, activităţi 

cu caracter nonformal, activităţi opţionale, de dotare cu 

materiale didactice, de reparaţii,  etc.; 

- Interesul părinţilor pentru dezvoltarea şi evoluţia propriilor 

copii; 

- Disponibilitatea partenerilor şi a diverşilor factori 

comunitari de a participa la acţiuni comune; 

- Rapiditatea avansării tehnologiei; 

- Finanţarea per/copil conduce la supraaglomerarea 

grădiniţei, nerespectarea standardelor de funcţionare, 

scăderea calităţii educaţiei, oboseala personalului, boli, etc; 

- Politicile de salarizare pot conduce la slaba motivare a 

personalului angajat; 

- Neconcordanţă între conţinutul legilor date privind 

normarea personalului didactic, didactic auxiliar, a 

personalului de îngrijire şi realitatea existentă; 

- Vulnerabilitatea în faţa competitorilor de pe piaţa 

serviciilor educaţionale; 

- Blocarea posturilor poate conduce la lipsa personalului 

nedidactic, didactic auxiliar din unitate şi aşa insuficient; 

- titularizarea cadrelor didactice la nivel de MENCȘ şi IŞJ; 

- Schimbările la nivelul societăţii: şomaj, natalitate, 

mortalitate, etc.; 

- Creşterea cerinţelor nefondate venite dinspre părinţi; 

- Multitudinea de responsabilităţi/angajat poate conduce la 

o stare de oboseală, lipsă de concentrare pe problemele 

importante, nerealizarea acestora, abandon; 

- Circumscripția școlară supradimensionată conduce la 

înscrierea unui număr mare de copii la grupe ceea ce 

conduce la scăderea calității actului educațional 

-Amplasarea grădiniţei într-o zonă de periferie, cu potenţial 

financiar scăzut poate conduce la scăderea interesului 

părinților pentru învățământul preșcolar; 

- Lipsa cursurilor de pregătire a personalului nedidactic 

pentru atribuţiile specifice postului; 

-Lipsa de atractivitate a carierei didactice; 

- Scăderea prestigiului cadrelor didactice; 

- Scăderea natalităţii 

- Lipsa legislaţiei privind obligativitatea parcurgerii 

grădiniţei. 

- Lipsa grupelor de antepreşcolari. 

- Înființarea unui centru comercial în apropierea grădiniței, 

numărul mare de mașini care aduc marfă, reprezintă un 

pericol pentru integritatea copiilor. 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI DATE STATISTICE 
-  Clădire destinată/adaptată activităţilor cu specific pentru 

grădiniţă; 

- Clădire modernă conform standardelor ; 

- 1 clădire destinată activităţilor cu preşcolarii; 

 

- Clădirea grădiniţei dispune de o suprafaţă de 2680 mp 



 

 

- Spaţiu exterior de joc înconjurat cu gard; 

- Aparate de joc specifice activităţilor cu preşcolarii; 

- Clădire racordată la canalizare, apă, curent, telefonie, 

internet; 

- Clădire racordată la cablu TV,  fax, Internet; 

- Clădire dotată cu sistem de alarmă, detector de fum, sistem 

de iluminat în caz de incendiu ; 

- Clădire dotată cu interfon; 

- Clădire dotată cu rampă pentru persoane cu dizabilităţi; 

- Clădire ce beneficiază de încălzire în sistem centralizat; 

-  Spaţii amenajate, compartimentate, dotate cu ( mobilier, 

aparatură, echipamente, mijloace de învăţământ, material 

didactic, maşină de spălat, aspiratoare, etc); 

- Săli  de clasă dotate cu mobilier standard pentru preşcolari; 

- Sală de joc şi gimnastică, amenajată şi dotată  cu instalaţii, 

saltele, mingi, bare, oglinzi, etc.; 

- Spaţiu pentru cabinet logopedic, consiliere; 

- Spațiu dotat pentru funcționarea cabinetului medical 

- Dotarea cu calculatoare conectate la Internet - ( director, 

contabilitate, cabinet iniţiere pe calculator, săli de clasă), 

xerox, videoproiector, laptop, laminator, aparat foto; 

- Spaţii pentru depozitarea produselor din programul „Lapte 

corn”; 

- Subsol amenajat cu gresie, faianță, parțial rafturi pentru 

păstrarea materialului didactic şi de curăţenie; 

- Cabinet metodic şi cabinet de resurse pentru părinţi dotate 

cu mobilier ; 

- Existenţa cabinetelor de educaţie plastică, biblioteca, etc; 

-Spaţiu dotat corespunzător pentru arhivă; 

- Săli de clasă, curate, dotate cu materiale didactice, aparate 

audio video, biblioteci, jucării; 

- Săli de clasă luminoase, spaţioase; 

- Săli de clasă amenajate funcţional pentru desfăşurarea 

activităţilor pe centre; 

- Buget de la Consiliul Local destinat plăţii cheltuielilor cu 

întreţinerea clădirii (curent, apă, telefonie, agent termic ); 

- Buget alocat cheltuielilor de personal (salarizare); 

- Buget alocat de la Consiliul Local cheltuielilor de investiţii  

şi reparaţii (amenajări interioare şi exterioare, obținerea 

autorizațioei ISU); 

- Buget alocat de Consiliul Local pentru procurarea unor 

obiecte de inventar; 

- Atragerea de fonduri extrabugetare prin organizarea unor 

proiecte de colectare a fondurilor necesare – teatru de păpuşi;  

- Încheierea de contracte de colaborare cu CRP; 

 

 

 

 

- Buget alocat anual pentru efectuarea analizelor medicale, 

igienizării, dezinfecției, dezinsecției și deratizării tuturor 

spațiilor din intweriorul și exteriorul grădiniței; 

 

 

- Buget destinat cursurilor de dezvoltare profesională; 

- Conducerea unităţii interesată de îmbunătăţirea, întreţinerea/ 

recondiţionarea, achiziţionarea unor resurese materiale sau 

efectuarea unor lucrări de investiţii, etc.  

 

 

 

având următoarele spaţii interioare: 10 săli de clasă 

multifuncţionale (65 mp/grupă), 

6 grupuri sanitare pentru copii; 6 grupuri sanitare pentru 

personalul grădiniţei; spaţiu depozitare produse din 

programul „Lapte şi corn”, 1 spaţui arhivă, 1 oficce; cabinet 

metodic; cabinet logopedie; spaţiu de joc; sală pentru 

activităţi educative, activităţi opţionale;centru de resurse 

pentru părinţi; birou contabilitate; vestiar; spaţiu exterior 

împrejmuit cu gard -2800 mp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- expoziţii cu vânzare, tombole, acţiuni caritabile, 

organizarea unor spectacole de teatru de păpuşi, serbări cu 

intrare, etc.,  pentru procurarea unor obiecte de inventar, 

pentru reparaţii şi amenajări, procurarea de materiale 

consumabile, organizarea unor festivităţi, a acţiunilor din 

cadrul proiectelor educaţionale, a activităţilor opţionale, 

achiziţionarea de costume pentru serbări, etc.; 

 

 

- 100% personal angajat cu analize medicale efectuate; 

 

 

 

 

 

-procurarea unor obiecte de inventar: jucării, mobilier- 

scaune, aparatură- laptop, video proiector, radio casetofon, 

stație amplificare, materiale didactice, cărţi de specialitate, 

pentru copii, etc.; pentru reparaţii şi amenajări: zugrăveli pe 

holuri, clase, grupuri sanitare, montat gresie pe casa scării, 

spațiu depozitare program„Lapte și corn”, etc.; 

 



 

 

PUNCTE SLABE DATE STATISTICE 
-  Bugetul destinat pentru lucrări de reparații și investiții este 

doar pe hârtie, plățile către furnizori se realizează cu 

dificultate; 

- Lipsa unei aparaturi informatice performante (calculator, 

laptop, imprimantă multifuncţională, boxe) în cabinetul 

metodic; 

- Instalaţile de joc din curtea grădiniţei deteriorate, fără a 

corespunde standardelor de securitate prevăzute; 

- Sala de materiale de la subsolul unităţii parţial amenajată; 

- Inexistența autorizației de funcționare ISU; 

- Număr redus de scăunele în sălile de clasă în raport cu 

numărul copiilor înscrişi; 

- Lipsa unei portavoce care să ţină locul microfonului când se 

desfăşoară activităţile în exterior; 

- Slaba implicare a cadrelor didactice în realizarea de  

proiecte de atragere de  fonduri extrabugetare; 

-  Lipsa spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor opţionale;  

- Lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare datorită turei de 

după amiază; 

 

-lucrări de investiții realizate în proporție de 80%, plata 

pentru doar 5 %; 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuează lucrări pentru obținerea autorizației ISU 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Clădire amplasată în cel mai mare cartier al municipiului; 

- Disponibilitatea şi interesul crescut al Consiliului Local, 

Primarului de a aloca fonduri pentru investiţii, reparaţii 

instituţiilor de învăţământ; 

- Disponibilitatea părinţilor de a susţine material şi financiar 

grădiniţa;  

- Descentralizarea şi autonomia unităţilor de învăţământ; 

- Percepţia pozitivă vis a vis de activitatea instituţiei  poate 

conduce la atragerea de fonduri extrabugetare; 

- Ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei poate conduce 

la uzura morală a echipamentelor existente şi la 

imposibilitatea de a le înlocui într-un timp scurt; 

-  Recesiunea economică poate influenţa negativ bugetele 

locale, implicit bugetul grădiniţei; 

- Administrarea necorespunzătoare a resurselor existente; 

- Dezinteresul cadrelor didactice, nedidactice, a părinţilor 

privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare şi a bazei 

didactico materiale de care dispune grădiniţa; 

 

 

RELAŢII SISTEMICE COMUNITARE 

PUNCTE TARI ARGUMENTE/DATE STATISTICE 
- Practicarea unui management participativ şi centrarea pe  

copil, ca membru al comunităţii; 

- Grădiniţa funcţionează ca un sistem deschis în 

comunitate, în relaţiile de colaborare cu instituţii ale 

comunităţii ; 

- Implicarea familiilor copiilor, în calitate de parteneri 

principali ai grădiniţelor; 

 

 

 

 

 

 

- Promovarea în grădiniţă, în rândul copiilor, a valorilor 

comunităţii: democraţie, umanism, toleranţă, diversitate; 

- Acceptarea unor sugestii, opinii venite din partea 

părinţilor, agenţilor economici, etc.; 

- Promovarea parteneriatelor de colaborare cu instituţii ale 

comunităţii în folosul ambelor părţi; 

- Integrarea copiilor în viaţa comunităţii prin activităţi 

specifice;  

- Înscrierea şi participarea grădiniţei în diferite campanii ale 

comunităţii pe diferite domenii de activitate:educativ, 

cultural, social, ecologic, religios, etc. 

 

 

 

 

 

- Constituirea CRP, semnarea contractului de colaborare 

anual cu stabilirea direcţiilor de acţiune comune; sprijin 

financiar acordat grădiniţei pentru realizarea unor 

activităţi culturale, derularea proiectelor educaţionale, a 

activităţilor opţionale, reparaţii, procurarea unor obiecte 

necesare activităţilor cu preşcolarii, amenajarea 

ambientului, activităţi educative şi extracurriculare, 

întâlniri periodice, etc.; 

 

 

 

- Parteneriate cu: Primăria Municipiului Suceava, Poliţia 

Rutieră, Biserica, Agenţia de Mediu, Salvaţi copii, GEC 

Bucovina, şcoli, grădiniţe, Biblioteca județeană, agenţi 

economici – Tipografia Lidana, Alexandria Librării etc. 

- Activităţi culturale,  expoziţii tematice, întâlniri cu 

reprezentanţi ai comunităţii, activităţi de ecologizare, 

cultural artistice, campanii, etc 



 

 

- Participarea activă a grădiniţei la evenimente importante 

ale comunităţii: activităţi culturale, sportive, istorice, de 

voluntariat, etc. 

- Activităţi susţinute de grădiniţă în comunitate, pentru 

promovarea imaginii şi identificarea acesteia ca unitate de 

învăţământ de prestigiu, cu credibilitate în mediul extern; 

- Popularizarea acţiunilor realizate în parteneriat cu 

comunitatea în mass-media locală, TV, revista grădiniţei, 

flyere, site; 

 - Realizarea unor cursuri de educaţie a părinţilor prin 

Proiectul „Educaţi aşa”; 

 

PUNCTE SLABE ARGUMENTE/DATE STATISTICE 
- Inexistenţa unei comisii şi a unui program „Grădiniţă şi 

comunitate”; 

- Inexistenţa la nivelul cartierului sau în grădiniţă a unui 

cabinet de consiliere pentru copii şi părinţi; 

- Lipsa unui „Club pentru părinţi şi copii” la nivelul 

grădiniţei/cartierului în care părinţii şi copiii să îşi poată 

petrece timpul liber în mod util şi plăcut  

- Unele parteneriate încheiate cu instituţii ale comunităţii nu 

au au fost valorificate în folosul unităţii; 

- Nu au fost făcute demersuri pentru înfiinţarea Asociaţiei 

părinţilor; 

- Puţine materiale de promovare a imaginii unităţii;  

 - Inexistenţa sponsorizărilor de la firme private ; 

- Experienţa minimă în marketingul educaţional; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Amplasarea grădiniţei  în apropierea mai multor instituţii 

de învăţământ, agenţi economici au favorizat relaţiile cu 

comunitatea; 

- Reprezentarea Consiliului Local în Consiliul de 

administraţie al grădiniţei; 

- Derularea de către CCD a unor cursuri care vizează 

formarea competenţelor de elaborare şi derulare a unor 

proiecte în parteneriat educaţional şi de marketing 

educaţional; 

- Existenţa elementelor culturale reprezentative, a culturii şi 

tradiţiei locale care pot favoriza formarea spiritului civic în 

rândul copiilor, nenumărate contexte de învăţare, extinderea 

sferei de cunoaştere, a relaţiilor cu mediul social, cultural, 

cu comunitatea locală pentru a oferi copiilor experienţe 

relevante, atractive; 

- Disponibilitatea familiilor de a sprijini grădiniţele; 

- Disponibilitatea unor instituţii ale comunităţii de a veni în 

sprijinul susţinerii grădiniţei; 

- Posibilitatea unor firme, agenţi economici de a promova 

instituţia în comunitate; 

- Lipsa fondurilor de finanţare a unor proiecte poate 

conduce la: formalism, la nefinalizarea  acestora; 

- Dispariţia unor firme private; 

- Şomajul; 

- Învăţământul preşcolar nu este obligatoriu, ceea ce 

poate duce la nerecunoaşterea rolului grădiniţei în 

dezvoltarea şi educarea copiilor; 

- Aglomerarea familiilor cu responsabilităţile serviciilor 

conduce la existenţa unui timp limitat a acestora de a 

participa la viaţa grădiniţei; 

 

 

 

 

 

 

BCR, Biroul Poliției Rutiere, ISU, Jandarmerie, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. STRATEGIA / PROGNOZA 



 

 

 

 

II. 1. Viziunea 

 
Grădiniţa – o instituţie de elită a educaţiei timpurii, mediu 

incluziv capabil să răspundă diversităţii copiilor, cu un învăţământ 
caracterizat prin eficenţă, calitate şi performanţă, capabil să se 
adapteze la schimbările impuse  de societatea dinamică a 
cunoaşterii, care asigură dezvoltarea maximală şi anticipativă a 
potenţialului fiecărui copil, în condiţii de transparenţă, 
profesionalism şi la standarde europene. 

 

 

 

 II. 2. Misiunea grădiniţei 

 

Grădiniţa „Ţăndărică”-  
 asigură dezvoltarea deplină a tuturor categoriilor de copii în 

funcție de cum ar putea ei deveni, valorificând potențialul fizic 
și psihic al fiecăruia, ținând seama de ritmul propriu, de nevoile 
afective și activitatea lor fundamentală – jocul; 

 sprijină copilul preșcolar pentru a dobândi cunoștințe, 
capacități și atitudini printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu 
inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, pentru a 
înregistra progres real și a obține performanţă; 

 oferă servicii educaționale comunităţii – satisface nevoile de 
învățare, de protecție, securitate, îngrijire, ocrotire, sănătate, 
demnitate a tuturor copiilor fără discriminare; 

 asigură cele mai bune condiţii de dezvoltare în parteneriat şi 
cooperare cu familia, actorii sociali, promovând valori perene 
precum toleranţa etnică  religioasă şi socială, dreptatea şi 
adevărul. 

 

 

 

DEVIZA:  

Educaţie pentru fiecare, educaţie pentru viitor 

   

II.3. VALORILE PROMOVATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFESIONALISM 

 

 MUNCA ÎN ECHIPĂ 

 

 PERFORMANŢA 

 

 TOLERANŢĂ 

 

 RESPONSABILITATEA 

 

 GRIJĂ PENTRU COPIL 

 

 CORECTITUDINE 

 

 COMPETITIVITATE 

 

 SERIOZITATE 

 

 CREATIVITATE 

 

 GRIJA FAŢĂ DE MEDIU 

 

II. 4. ȚINTE  STRATEGICE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Transformarea grădiniței într-un mediu incluziv prin asigurarea 
tuturor condițiilor materiale, umane și pedagogice pentru 
dezvoltarea plenară și liberă a fiecărui copil, indiferent de 
condiția socială, culturală, politică, etnică, de sex, psihologică, 
de capacitate, de incapacitate, etc 

Practicarea unui management financiar performant prin 
utilizarea eficientă a resurselor, corelat cu politicile, strategiile şi 
planurile de dezvoltare instituţională. 
 
 

Creşterea calităţii serviciilor oferite de grădiniţă, beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi, prin abordarea unui management activ, 
participativ care să producă plus valoare. 
 

 

II. 5. OPȚIUNI  STRATEGICE 

 



 

 

ŢINTA 1 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 

1. Adaptarea și flexibilizarea curriculum-ului formal, nonformal și la decizia grădiniței pentru a 

răspunde  limitelor de dezvoltare şi ritmurilor proprii ale fiecărui copil din grădiniță. 

2. Dezvoltarea resurselor umane pentru a face faţă dinamicii procesului de schimbare către o 

grădiniță incluzivă. 

3. Formarea unei reprezentări financiare reale capabile să susţină abordarea unui curriculum 

incluziv. 

4. Diversificarea parteneriatelor cu comunitatea, din perspectiva reconsiderării grădiniţei ca 

mediu incliziv şi un sprijin pentru comunitate, în întregul ei.  

 

 
 

 

ŢINTA 2 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 

 1. Elaborarea unei  oferte educaţionale care să faciliteze accesul egal al copiilor la o educaţie 

timpurie completă şi complexă. 

 2. Dezvoltarea profesională a resurselor umane în vederea realizării unui acord optim între 

competenţele necesare şi competenţele reale determinare de nevoile organizaţiei incluzive. 

 3. Îmbunătăţirea bazei materiale cu echipamente conform normativelor de dotare minimală. 

 4. Creşterea adaptabilităţii ofertei grădiniţei la cerinţele şi nevoile comunităţii. 

 

 

ŢINTA 3 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 

1. Extinderea semnificativă a învăţării, dincolo de cadrul formal al grupei, către alte sfere, 

nonformale şi informale. 

2. Creşterea gradului de implicare a personalului instituţiei în activităţi de voluntariat, în 

campanii ale comunităţii (cu caracter social, cultural, ecologic, educaţional), în beneficiul 

tuturor părţilor. 

3. Alocarea resurselor financiare necesare creării unui mediu educaţional adaptat standardelor 

de calitate şi normelor instituţionale în vigoare. 

4. Redimensionarea relaţiei parteneriale grădiniţă-familie, grădiniță- parteneri educaționali pe 

coordonatele sprijinului reciproc şi al implicării active în viaţa comunităţii. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NR. 

CRT. 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

MĂSURI/ACŢIUNI ORIZONT 

TEMPORAL 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

REZULTATE AŞTEPTATE 

1 Adaptarea și 

flexibilizarea 

curriculum-ului 

formal, nonformal și 

la decizia grădiniței 

pentru a răspunde  

limitelor de 

dezvoltare şi 

ritmurilor proprii ale 

fiecărui copil din 

grădiniță. 

 

- abordarea curriculum-ului într-o 

manieră flexibilă, deschisă care să 

permită adaptări succesive pentru a 

sprijini dezvoltarea tuturor copiilor; 

- punerea accentului pe învăţarea 

procedurală, pe structurarea unor 

strategii şi proceduri proprii de 

rezolvare de probleme, de explorare şi 

de investigare caracteristice fiecărei 

activităţi de învăţare, care să asigure 

accesul şi participarea tuturor copiilor, 

valorizând diversitatea şi acordând 

importanţă fiecărui copil în parte; 

- punerea în relaţie a disciplinelor / 

domeniilor de învăţare formală cu forme 

ale educației nonformale pentru 

dezvoltarea cognitivă, intelectuală, dar 

mai ales instrumentală şi socio-afectivă 

optimă a tuturor copiilor; 

- evaluarea fiecărui copil prin observație 

directă, pentru a sigura participarea lui 

adecvată la activitățile curriculare și 

extracurriculare; 

- asigurarea unei evaluări permanente și 

periodice a progreselor pe care le fac 

toți copiii, nu numai din punctul de 

vedere a achizițiilor intelectuale, dar și 

al relațiilor sociale, al cooperării și 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020 

 

 

 

 

- calitate în proiectarea demersurilor 

instructiv-educative la nivel macro şi micro 

(demers personalizat, care presupune 

elaborarea de instrumente didactice de 

interpretare personală a programei şcolare în 

funcţie de contextul educaţional); 

- flexibilitate în ceea ce priveşte adaptarea 

conţinuturilor la nivel de dezvoltare concretă 

şi la interesele copiilor; 

- înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, 

capacităţi şi atitudini care să stimuleze 

raportarea efectivă şi creativă la mediul 

social şi natural şi să permită integrarea 

optimă în activitatea şcolară; 

- monitorizarea copiilor înscrişi în clasa 

pregătitoare; 

- interacţiunea adecvată cu copilul, 

expunerea la stimuli variaţi, stimularea 

simultană a dezvoltării fizice, cognitive, de 

limbaj şi socio – emoţionale. 

- progres semnificativ în plan intelectual, 

indiferent de mediul din care provin; 

- rezultatele evaluărilor anuale-60% dintre 

copii să atingă cerinţele programei 

 

 

 

 

II.6. STRATEGIA DEZVOLTĂRII CURICULARE 



 

 

colaborării, al dezvoltării imaginii de 

sine și încrederii în forțele proprii . 

- intervenţii adecvate care previn şi 

ameliorează condiţiile care pun copiii în 

situaţii de risc şi care pot 

duce la întârzierea sau chiar la decalarea 

dezvoltării. 

 

 

2016 – 2020 

 

 

 

- motivaţie şi atitudini pozitive faţă de 

învăţare; 

 

 

2 Elaborarea unei  

oferte educaţionale 

care să faciliteze 

accesul egal al 

copiilor la o educaţie 

timpurie completă şi 

complexă. 

- armonizarea ofertei curriculare a 

grădiniţei cu datele obţinute din analiza 

calităţii resurselor umane şi materiale 

existente, opţiunilor beneficiarilor 

direcţi, a organizării procesului de 

învăţare – principalele abordări 

didactice; 

- asigurarea unui curriculum educaţional 

care să ţină cont şi să valorizeze 

ereditatea socio – cognitivă şi 

particularităţile mediului socio- cultural 

din care provine fiecare copil;  

- promovarea unei educaţii centrate pe 

copil şi pe dezvoltarea globală a 

acestuia, în contextul interacţiunii lui cu 

mediul natural şi social; 

- crearea unor oportunităţi egale de joc, 

învăţare şi dezvoltare pentru toţi copiii 

şi  pentru fiecare copil, în funcţie de 

potenţialul său; 

- luarea în considerare a nevoilor 

educaţionale individuale specifice 

fiecărui copil, realizarea unei educaţii 

individualizate, diferenţiate;  

- stabilirea şi implementarea unui CDG 

în acord cu preferinţele, abilităţile şi 

aptitudinile beneficiarilor direcţi, 

opţiunile, interesele beneficiarilor 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

- recunoaşterea, asumarea, valorizarea şi 

aprecierea într-o manieră pozitivă a 

diversităţii; 

- centrarea demersurilor educaţionale pe 

nevoile familiilor; 

- interacţiuni şi activităţi organizate în aşa 

fel încât fiecare copil să fie constant sau cât 

mai frecvent confruntat cu situaţiile 

didactice cele mai fecunde pentru el; 

- demersuri educaţionale coerente, logice 

care au o notă de firesc şi naturaleţe, care nu 

stresează şi nu dă emoţii negative copiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CDG să devină emblema ce 

individualizează în mod real organizaţia şi 

care-i conferă puterea de a atrage cât mai 

mulţi copii indiferent de situație socială, 

etnie, sex, religie, incapacitate, etc; 

 



 

 

indirecţi în condiţii de transparenţă, 

profesionalism; 

- regândirea/ revizuirea pachetelor de 

parcursuri opţionale oferite de grădiniţă 

încât să răspundă diversităţii copiilor şi 

noilor orientări de politică educaţională 

(competenţe digitale, dezvoltare 

durabilă, educaţie axiologică şi 

antreprenorială, etc. 

- extinderea serviciilor oferite de 

grădiniţă prin înfiinţarea unui cabinet de 

consiliere pentru a oferi suport şi orienta 

copiii în găsirea unor soluţii optime;  

 

 

2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 

 

 

- CDG care să cuprindă activităţi opţionale 

care să vizeze educaţia antreprenorială, 

educaţie moral civică, iniţiere pe calculator, 

etc 

 

 

 

- încheierea unui parteneriat cu CJRAE sau 

USV pentru desemnarea unui specialist/ 

voluntar, funcţionarea serviciului de 

consiliere – spaţiu, specialist în consiliere, 

bază logistică, etc. 

3 Extinderea 

semnificativă a 

învăţării, dincolo de 

cadrul formal al 

grupei, către alte 

sfere, nonformale şi 

informale; unitatea 

dintre politici, practici 

şi mod de abordare 

şi de înţelegere a 

oricărui copil ca fiinţă 

unică şi valoroasă, 

care 

poate învăţa. 

 

- structurarea influenţelor formative şi 

orientarea lor către acele zone care 

acţionează pozitiv şi direct asupra 

copilului, activând funcţia social-

integrativă (activităţi culturale, sportive, 

de voluntariat, ecologice, campanii ale 

comunităţii pe diferite teme);  

- extinderea relaţiilor cu mediul social, 

cultural, cu comunitatea locală pentru a 

oferi copiilor experienţe relevante, 

atractive; 

- organizarea activităţilor nonformale 

încât să poată dezvălui vocaţii 

nebănuite, pasiuni incipiente, talente în 

formare; 

- dezvoltarea unui set comun de 

principii privind validarea învăţării 

nonformale şi informale în scopul 

asigurării unei compatibilităţi sporite 

între abordările noastre şi cele ale 

diferitelor state europene. 

2016- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

- realizarea unor parteneriate cu instituţii 

resursă pentru organizarea unor cercuri ( de 

creaţie – tehnica origami,quiling, teatru de 

păpuşi, de ştiinţă- cercetăşia)- Clubul 

Copiilor, Organizaţia „Idei verzi”, Centre 

comerciale Shopping City, Iulius Mall, etc. 

- participarea anuală la cel puţin 3-4 

activităţi de voluntariat (donaţii în scop 

umanitar, de îngrijire a unor animale fără 

stăpân, de ecologizare a unor spaţii din 

incinta grădiniţei din apropierea ei, etc.) 

 

 

 

 

- derularea unui proiect de cooperare 

europeană 

 



 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

MĂSURI/ACŢIUNI ORIZONT 

TEMPORAL 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

REZULTATE AŞTEPTATE 
1 Dezvoltarea resurselor 

umane pentru a face 

faţă dinamicii 

procesului de 

schimbare către o 

grădiniță incluzivă. 

 

- înscrierea cadrelor didactice la 

cursuri universitare în specialitatea 

postului; 

- înscrierea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe problematica 

educației incluzive; 

- evaluarea şi validarea achiziţiilor 

dobândite de personalul didactic, de 

conducere, prin diferite programe de 

formare şi forme de organizare a 

formării continue prin activități 

practice, schimburi de experiență cu 

personal didactic de la CJRAE, CSEI; 

- recrutarea, selecţia cadrelor didactice 

prin concurs, pe principiul 

competenţei; 

- aplicarea sintagmei „omul potrivit la 

locul potrivit” prin dobândirea de către 

fiecare membru al organizaţiei a unui 

statut echivalent cu capacităţile 

personale şi profesionale; 

- înscrierea personalului didactic la 

cursuri de formare pe problematica 

educației timpurii, specific, autonomie, 

servicii, etc, puiericultură, etc. 

 

2017-2019 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

2017- 2020 

 

 

 

 

2017-2019 

- creşterea calităţii forţei de muncă angajate 

(cadre didactice); 

- 80% din personalul didactic să obţină 

diplomă de studii superioare în specialitate; 

- abilităţi şi deprinderi educaţionale folosite 

eficient şi adaptate schimbărilor rapide; 

 

 

- 50% din personalul didactic să fi absolvit 

cursuri pe problematica educației incluzive; 

- organizaţie cu servicii adaptate 

schimbărilor de politică educaţională; 

 

- eficienţă maximă, integrare în normele şi 

cerinţele organizaţiei şi ale comunităţii; 

 

 

- servicii organizaţionale (îngrijire, ocrotire, 

nutriţie, educaţie) în acord cu cerinţele 

comunităţii; 

100% personal nedidactic pregătit pentru a 

oferi servicii de îngrijire, ocrotire, nutriție, 

sprijin eficente și competente. 

- pregătirea resurselor umane pentru 

a răspunde nevoilor fiecărui copil şi a limita 

riscurile care apar în copilărie – riscuri 

sociale, educaţionale şi de orice altă natură 

II.7. STRATEGIA DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE 



 

 

2 Dezvoltarea 

profesională a 

resurselor umane în 

vederea realizării unui 

acord optim între 

competenţele necesare 

şi competenţele reale şi 

în funcţie de nevoile 

organizaţiei. 

- alocarea, prin bugetul instituţei, a 

unor sume de bani care să susţină 

nevoia de formare a resursei umane: 

cadre didactice, didactic auxiliar, 

nedidactic; 

 

- parcurgerea unui curs intensiv de 

limbă engleză- nivel începători, mediu, 

avansat; 

 

 

- aplicarea competenţelor dobândite în 

urma participării cadrelor didactice la 

cursurile de formare pe problematica 

abordării educației incluzive la nivel 

de grădiniță; 

- participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă  pe 

problematica noilor educaţii: educaţie 

civică, educaţia relativă la mediu, 

antreprenorială, sanitară,  comunicare 

şi creativitate; educaţie emoţională; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- înscrierea şi participarea cadrelor 

didactice la cursuri de formare 

continuă pentru o dezvoltare 

profesională în acord cu nevoile 

 

2017-2020 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

-  între 5000-7000 lei anual; 

- creşterea numărului de persoane 

participante la cursuri de formare continuă în 

funcţie de nevoile individuale şi ale 

organizaţiei; 

 

- câte 5 cadre didactice (o grupă) pe an; 

- cunoaşterea şi utilizarea limbii engleze în 

contexte diferite: realizarea unor proiecte, 

vizite, activităţi opţionale cu preşcolarii; 

 

- asigurarea unui climat primitor și deschis 

în grădiniță, prin organizarea mediului 

educațional, prin asigurarea unui curriculum 

adaptat, prin asigurarea participării copiilor 

la programul grădiniței; 

- creşterea adaptabilităţii şcolare, asociată cu 

prevenirea insuccesului şcolar la copiii 

preşcolari din grupa mare; 

- 100% din personalul didactic să participe 

la cursuri; 

- dezvoltarea  a cel puţin câte un  proiect 

educaţional anual de educaţie civică, 

ecologică, antreprenorială, etc.; 

- educaţie formală şi nonformală adaptată 

schimbărilor din societate; 

- schimbare de atitudine, conduită flexibilă, 

educaţie pentru viitor; 

- respectarea setului de valori promovate de 

organizaţie: cinste, corectitudine, 

întrajutorare, relaţii sociale bazate pe 

respect, etc. 

- abordarea corespunzătoare a copiilor- 

100%; 

- 100% din personal perfecţionat; 



 

 

individuale de dezvoltare în domeniul 

profesional; 

- regândirea activităţilor de dezvoltare 

profesională la nivel instituţional, mai 

multor instituţii (comisia metodică, 

cercul pedagogic, schimbul de 

experienţă) ca să se promoveze 

calitatea în educaţie, performanţele şi 

să corecteze unele disfuncţionalităţi. 

- Focalizarea activităţii cadrelor 

didactice pe cercetare şi inovare, 

creativitate şi schimbare, pe cultura 

organizaţională. 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

- creşterea gradului de respectare a normelor 

privind îngrijirea copiilor de vârstă 

preşcolară. 

- calitate în educaţie; 

- nivel foarte bun; 

- satisfacţie personală. 

- activităţi cu preşcolarii în concordanţă cu 

obiectivele programei; 

- 1 schimb de experienţă/an; 

- participare la simpozioane, seminarii, 

sesiuni de comunicări cu materiale elaborate 

ştiinţific şi nu copiate din cărţi – 100%; 

- 50% din personalul didactic participant la 

activităţi inovative; 

- publicaţii în cărţi de specialitate- 2 

articole/an şcolar; 

3 Creşterea gradului de 

implicare a 

personalului instituţiei 

în campanii ale 

comunităţii , cu 

caracter social, cultural, 

ecologic, educaţional, 

în beneficiul ambelor 

părţi. 

- deschiderea personalului instituţiei 

de a se înscrie şi participa în campanii 

ale comunităţii, pe diferite paliere de 

activitate: ecologic, civic, cultural, 

educaţie; 

 

 

 

 

- creşterea disponibilităţii resurselor 

umane ale organizaţiei de a participa la 

activităţi de dezbatere a unor acte 

normative, legi, ce vizează dezvoltarea 

învăţământului, alte teme de interes 

pentru comunitate;  

- proiectarea şi organizarea unor 

activităţi extraşcolare, în beneficiul 

comunităţii şi al instituţiei. 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

2017-2020 

- 3-4 campanii/an 

- schimbare de mentalitate, atitudine 

pozitivă, dinamism; 

- 3-4 parteneriate/an 

- promovarea organizaţiei în comunitate; 

- 70% din personal să fie cuprins în acţiuni; 

- mai multă curăţenie, spirit civic, 

apartenenţă la un grup social.; 

-  comisii de dialog social; 

-  puncte de vedere obiective; 

- creşterea gradului de implicare a 

personalului în dezbateri sociale. 

 

 

 

- responsabilitate civică; 

 

 



 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

MĂSURI/ACŢIUNI ORIZONT 

TEMPORAL 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

REZULTATE AŞTEPTATE 
1 Formarea unei reprezentări 

financiare reale capabile să 

susţină abordarea unui 

curriculum incluziv. 

 

- cuprinderea în planul de 

buget al fiecărui an sume 

pentru 

adecvarea/amenajarea 

sălilor de grupă, 

cabinetelor, vestiarelor, alte 

spaţii cu resursele materiale 

necesare conform 

curriculum-ului preşcolar şi 

ofertei educaţionale; 

- documente şcolare în 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare pentru înv. 

preşcolar – catalogul grupei, 

caietul de evidenţă a 

activităţii, registrul de 

înscriere şi evidenţă a 

preşcolarilor 

  - corpuri mobilier pentru 

zonarea spaţiului sălilor de 

grupă; 

- simboluri de orientare şi 

semnalizare a spaţiilor 

şcolare, zone de interes, 

personalizare – etichete, 

săgeţi, ecusoane, mascotă; 

- repararea/ confecţionarea 

2016 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 

 

 

 

2016 – 2018 

 

 

 

 

Realizarea unui plan strategic de dotare şi 

îmbunătăţire a bazei logistice care să aibă 

la bază normativele de dotare minimală 

pentru serviciile de educaţie timpurie. 

 

- existenţa a 5 zone în fiecare sală de grupă, 

dotate corespunzător 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mobilier în concordanţă cu numărul 

preşcolarilor din grupă şi avizat OMS 

 

 

- dotare conform planului  

 

 

 

 

II.8. STRATEGIA DEZVOLTĂRII RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE 



 

 

de mobilier pentru 

preşcolari (pentru 2 clase); 

-  achiziţionarea de jocuri, 

jucării, seturi de 

echipamente, truse, cărţi, 

etc. pentru dotarea 

centrelor; 

- îmbogăţirea fondului de 

carte al bibliotecii grupei şi 

grădiniţei; 

- realizarea unui plan de 

achiziţii pentru biblioteca 

grădiniţei; 

- diversificarea fondului de 

carte/ materiale pentru 

acoperirea tuturor 

domeniilor experienţiale şi 

a CDG 

- achiziţionarea de auxiliare 

curriculare, ghiduri, 

metodologii, planşe, seturi 

de jetoane, mulaje, softuri, 

instrumente muzicale, 

echipamente sportive – 

(tunel/ tub, discuri pentru 

echilibru, inele, popice, 

jaloane, porţi fotbal, 

steguleţe), panouri, table,  

consumabile; 

- regândirea destinației 

spațiului din mansardă: 

biblioteca, videotecă, spațiu 

destinat resurselor 

materiale, spațiu de 

spectacole și alte activități 

2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2019 

 

 

 

 

- 30 măsuţe şi 50 scăunele); 

 

 

 

 

 

 

- 25 - 30 cărţi/ an pentru biblioteca grupei 

50 cărţi/ an biblioteca grădiniţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- materiale conform normativelor de dotare 

minimală pentru serviciile de educaţie 

timpurie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spații multifuncționale, dotate 

coespunzător 

 

 

 



 

 

educative, sală pentru sport 

și gimnastică, cabinet 

inițiere pe calculator; 

- amenajarea spaţiului 

exterior grădiniţei, spaţiului 

de joc cu instalaţii şi 

echipamente conform 

standardelor, încât să 

permită desfăşurarea 

activităţilor în aer liber, în 

siguranţă; 

- atragerea unor surse de 

finanţare extrabugetare 

pentru realizarea unor 

proiecte educaţionale, 

activităţi culturale, sportive, 

elemente de marketing 

educațional, iniţiate de 

organizaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2020 

 

 

 

 

- spaţiu de joc adecvat învăţământului 

preşcolar, conform standardelor europene 

în domeniu (SR EN 1176 – 2008) 

 

 

 

 

 

Derularea anual a 5-6 proiecte educaționale 

Realizarea unor elemente de marketing – 

ecuson, calendar, revista grădiniței, 

ciocolată personalizată, mascota grădiniței. 

 

 

2 Îmbunătăţirea bazei materiale 

cu echipamente audio-video. 

- Dotarea cu tehnologie 

informatică  conform 

normativelor pentru 

educaţie timpurie a tuturor 

sălilor de grupă  

- dotarea şi îmbunătăţirea 

bazei logistice cu 

echipamente informatice   ( 

tablă inteligentă, DVD,  

plasmă, calculator 

performant, CD, softuri 

educaţionale avizate 

MECTS pentru toate 

domeniile experienţiale şi 

CDG, cărţi electronice, 

2016- 2018 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minim un calculator şi o imprimantă la 

grupă 

 

 

 

-Videotecă funcţională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cameră de filmat, etc) 

- Organizarea funcţională a 

cabinetului de iniţiere pe 

calculator; 

- Dotarea cabinetului 

metodic cu calculator 

performant cu conectare la 

Internet pentru informare şi 

documentare și o 

imprimantă 

multifuncțională 

- Utilizarea tehnologiei 

informaticii pentru 

realizarea bazei de date a 

grădiniţei- evidenţa 

documentelor, inventarul 

bibliotecii, parteneriate, 

monitorizări, evaluări, etc  

 

 

2017 – 2018 

 

 

2018- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 

 

 

 

 

 

-Cabinet de iniţiere pe calculator funcţional 

(10 calculatoare în retea) 

 

 

-Acces la internet la toate calculatoarele 

din grădiniţă, aparatură funcțională în 

cabinetul metodic- laptop, copiator, scaner, 

videoproiector, etc 

 

 

 

 

 

bază de date în format electronic 

3 Alocarea resurselor 

financiare necesare creării 

unui mediu educaţional 

adaptat standardelor de 

calitate şi normelor 

instituţionale în vigoare. 

- cuprinderea în planul de 

buget al fiecărui an sume 

pentru îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor şcolare 

conform tipului de unitate, 

prevederilor curriculare şi 

în acord cu principiile 

educaţiei incluzive: 

- finalizarea lucrărilor de 

amenajare, modernizare a 

spațiilor pentru obținerea 

autorizației ISU 

- asigurarea confortului 

termic în grădiniță – 

proiect, proiecție bugetară, 

licitație SEAP, executarea 

lucrării  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea autorizației ISU 

 

 

 

 

Anveloparea exterioară a grădiniței, 

confort termic. 

 

 



 

 

- instalarea unor aparate de 

aer condiționat pentru 

menținerea în sălile de clasă 

și în celelate spații ale 

grădiniței a unei temperaturi 

optime 

- dotarea cabinetului 

medical cu mobilier și 

instrumentar, conform 

normativelor pentru a 

deveni funcțional 

- realizarea demersurilor 

pentru autorizarea de către 

DSP a cabinetului medical 

și repartizarea unui cadru 

medical 

- dotarea cabinetului de 

consiliere cu materialele/ 

echipamentele necesare;  

- îmbogăţirea bazei 

didactico – materiale 

conform planului strategic, 

a normativelor de dotare 

minimală a instituțiilor de 

educație timpurie. 

- realizarea unor lucrări de 

amenajare a curții 

grădiniței- spațiu de joc și 

relaxare, spațiu verde.  

- realizarea unor lucrări de 

reparații a instalațiilor 

sanitare, temice, electrice; 

-igienizarea şi repararea 

spaţiilor şcolare; 

2017 – 2018 

 

 

 

 

2016-2017  

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2019 

 

 

 

2017-2019 

 

2016 -2020 

 

Montarea a 10 aparate de aer condiționat 

 

 

 

 

Cabinet medical funcţional, amenajat 

conform normativelor 

 

 

 

 

 

Cabinet medical funcțional, autorizat 

Repartizarea unui cadru medical 

 

 

 

 

 

alocarea a 25% anual din bugetul aprobat 

pentru dezvoltarea bazei materiale în 

conformitate cu prevederile legale în 

vigoare  

 

 

curte amenajată corespunzător,  spaţiu de 

joc dotat conform standardelor; 

 

 

instalații sanitare, termice, electrice în 

perfectă stare de funcționare 

spaţii igienizate, reparate 

 

 

 
II.9. STRATEGIA DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR SISTEMICE COMUNITARE 



 

 

 

 

NR. 

CRT. 

OPŢIUNI 

STRATEGICE 

MĂSURI/ACŢIUNI ORIZONT 

TEMPORAL 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

REZULTATE AŞTEPTATE 
1 Diversificarea parteneriatelor 

cu comunitatea din 

perspectiva reconsiderării 

grădiniţei, ca un  centru şi un 

sprijin  pentru comunitate, în 

întregul ei. 

-elaborarea unui plan de 

dezvoltare a grădiniței, din 

perspectivă incluzivă în care 

să se precizeze concret 

parteneriatul cu familia și 

comunitatea (părinții 

persoană resursă, persoană de 

sprijin, colaborator, decident, 

voluntar, partener în 

activitatea educațională, 

schimb permanent de idei, 

experiențe și soluții); 

Grădinița sprijin pentru 

comunitate – acceptarea 

tuturor copiilor, atitudine 

deschisă dialogului, 

colaborării, învățării pentru 

ca toți copiii să înregistreze 

progres. 

- încheierea unor parteneriate 

cu reprezentanţi ai 

comunităţii, instituţii: 

Primărie, Poliţie, ISU, DSP,  

şcoli, grădiniţe, asociaţii 

neguvernamentale, fundaţii,  

ONG-uri, etc. în scopul 

accelerării relaţiilor 

parteneriale în favoarea 

grădiniţei şi a comunităţii; 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

-  comunicare eficientă cu părinții, părinții 

parteneri educaționali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- schimbare de atitudine; 

- proiecte de parteneriat  cu familia, cu 

alte grădiniţe, şcoli din mediul apropiat 

grădiniţei, autorităţi locale, CJRAE, 

organizații neguvernamentale – „Salvați 

copiii”, Help autism, etc.; 

- parteneriate reale; 

 

 

 

- întărirea colaborării cu comunitatea; 

- creşterea prestigiului grădiniţei în 

comunitate; 

- cunoaşterea activităţii grădiniţei în 

comunitate; 

 

 

 



 

 

 

- selectarea unor factori 

parteneriali ai comunităţii 

care pot să sprijine copilul în 

demersul  real pentru 

dezvoltare, creştere, învăţare, 

adaptare la cerinţe: consilieri, 

psihologi, reprezentanţi ai 

protecţiei mediului, oameni 

de afaceri,  medici, logopezi, 

etc.; 

- înscrierea organizaţiei în 

campanii ale comunităţii pe 

diferite paliere de activitate: 

educativ, cultural, social, 

ecologic, etc.; 

 

 

 

- reprezentarea autorităţilor 

locale în Consiliul de 

administraţie al grădiniţei. 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

- creşterea gradului de securitate a copiilor 

în instituţia preşcolară; 

- sporirea calităţii vieţii copiilor; 

- sporirea eficienţei actului didactic; 

 

 

 

 

- anual câte 3-4 campanii ale comunităţii; 

- ataşament faţă de valorile comunităţii; 

- schimbare de mentalitate; 

- dinamism. 

- facilitarea unor parteneriate, 

- asigurarea sprijinului financiar necesar 

susţinerii activităţii instituţiei; 

- facilitarea unor donaţii şi sponsorizări 

necesare pentru dotarea grădiniţei; 

- creşterea gradului de implicare a 

factorilor responsabili în acţiunile 

grădiniţei. 

2 Creşterea adaptabilităţii 

ofertei grădiniţei la cerinţele 

şi nevoile comunităţii. 

- asigurarea unui curriculum 

educaţional care să permită 

evidențierea valorii 

individuale a fiecărui copil, 

să valorizeze ereditatea socio 

– cognitivă şi particularităţile 

mediului socio- cultural din 

care provine fiecare copil;  

- stabilirea şi implementarea 

unui CDG în acord cu 

preferinţele, abilităţile şi 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

- curriculum adaptat specificului local; 

- creşterea gradului de adaptare a copilului 

la mediul grădiniţei, a comunităţii; 

 

- CDG să devină emblema ce 

individualizează în mod real organizaţia şi 

care-i conferă puterea de a atrage cât mai 

mulţi copii; 

 

- CDG care să cuprindă activităţi 

opţionale care să vizeze educaţia 



 

 

aptitudinile beneficiarilor 

direcţi, opţiunile, interesele 

beneficiarilor indirecţi în 

condiţii de transparenţă, 

profesionalism; 

- regândirea/ revizuirea 

pachetelor de parcursuri 

opţionale oferite de grădiniţă 

încât să răspundă diversităţii 

copiilor şi noilor orientări de 

politică educaţională 

(competenţe digitale, 

dezvoltare durabilă, educaţie 

axiologică şi antreprenorială, 

etc. 

- extinderea relaţiilor cu 

mediul social, cultural, cu 

comunitatea locală pentru a 

oferi copiilor experienţe 

relevante, atractive; 

- participarea activă a 

grădiniţei la evenimente 

importante ale comunităţii: 

activităţi culturale, sportive, 

sociale, distractive, prin 

activităţi specifice: programe 

artistice, concursuri, expoziţii 

tematice, festivaluri, 

campanii de ecologizare, 

sociale, de educaţie globală, 

etc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

antreprenorială, educaţie moral civică – 

copiii să învețe să se accepte unii pe alți, 

să negocieze, să se joace, să colaboreze, 

să lucreze âmpreună, iniţiere pe 

calculator, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- parteneri locali: Palatul copiilor, 

voluntari, profesori de specialitate, actori, 

instructori de dans, etc.; 

- realizarea unor parteneriate cu Centrele 

comerciale: Shopping City, Iulius Mall, 

etc. 

-  întărirea colaborării cu comunitatea; 

- creşterea prestigiului grădiniţei în 

comunitate; 

- cunoaşterea activităţii grădiniţei în 

comunitate; 

- grădiniţă ancorată realităţii mediului 

comunitar. 

 

3 Dimensionarea relaţiei 

parteneriale grădiniţă-familie 

pe coordonatele sprijinului 

- dezvoltarea în grădiniţă a 

unui mediu incluziv care să 

faciliteze implicarea 

2016-2018 

 

 

- strategia  de dezvoltare a relaţiilor cu 

comunitatea: 

- 100% colaborare cu familia şi 



 

 

reciproc şi al implicării 

active în viaţa comunităţii. 

părinţilor în viaţa şi 

activitatea acesteia; 

 

- implicarea părinţilor pe 

căi informale: 

a) discuţii libere cu părinţii 

despre copil, progresul 

acestuia, probleme 

identificate, soluţii oferite; 

b) şedinţe cu părinţii, 

lectorate tematice; 

c) participarea părinţilor la 

activităţile organizate în 

grupă/grădiniţă: serbări, 

activităţi  demonstrative, 

jocuri, expoziţii, etc.; 

d) participarea părinţilor în 

calitate de voluntari în sala de 

grupă: sprijină activitatea 

copiilor şi a educatoarei în 

diferite momente ale zilei; 

e) părinţii în calitate de 

voluntari în organizarea unor 

evenimente al grădiniţei: 

Ziua grădiniţei, serbarea de 

Crăciun, organizarea unei 

excursii, amenajarea unei 

mese festive, unei expoziţii, 

amenajarea mediului 

educaţional, campanii 

sociale, etc.; 

f) părinţii -  beneficiari ai 

programului „Educaţi aşa!”; 

 

g) comunicarea cu părinţii 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunitatea; 

- creşterea responsabilităţii părinţilor faţă 

de grădiniţă; 

 

- comunicare foarte bună; 

- cunoaşterea reală a copilului; 

 

 

- cunoaşterea politicilor grădiniţei: 

misiune, viziune, ţinte şi opţiuni 

strategice; 

- 6 activităţi/an şcolar; 

- popularizarea acţiunilor întreprinse în 

comunitate; 

- recunoaşterea valorii educaţionale şi 

profesionale a instituţiei şi factorului 

uman; 

- o mai bună armonizare a activităţii de 

creştere şi educare a copilului în familie şi 

grădiniţă; 

- scăderea numărului de părinţi 

nemulţumiţi de unele activităţi din grupă/ 

grădiniţă; 

- creşterea calităţii activităţilor organizate 

prin: aport financiar, oferirea de logistică, 

idei, etc.; 

- sensibilizarea opiniei publice faţă de 

nevoile grădiniţei; 

 

- 2-3 grupe/an şcolar- 30 părinţi; 

- o mai bună cunoaştere a copilului de 

vârstă preşcolară; 

- informaţii aduse la zi; 

- comunicare foarte bună; 

- dialoguri productive; 



 

 

prin: afişe, postere, gazeta 

părinţilor, email, forum-uri 

de dialog, fluturaşi, etc.; 

h) consemnări ale părinţilor 

în: Cartea de onoare, 

chestionare, cutia de sugestii, 

etc.; 

i) vizite ale părinţilor 

programate şi inopinate în 

grădiniţă; 

 

-  implicarea părinţilor în 

viaţa grădiniţei pe căi 

formale: 

 

a) înfiinţarea Asociaţiei 

părinţilor; 

b) reprezentarea părinţilor în 

Consiliul de administraţie al 

organizaţiei şcolare; 

c) organizarea unui comitet 

de lucru pentru identificarea 

şi sprijinirea întreţinerii 

clădirii grădiniţei, a bazei 

materiale, a terenului de 

joacă pentru copii, etc.; 

d) reprezentarea părinţilor în 

comitete de lucru privind: 

derularea unor proiecte 

educaţionale,  activităţi de 

marketing educaţional, 

servicii oferite de instituţie, 

revista grădiniţei. 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2018 

 

- părintele – parte integrantă a grădiniţei; 

- încredere reciprocă; 

- 80% dintre părinţi să fie mulţumiţi de 

activitatea grădiniţei; 

 

 

- oportunităţi oferite de manifestare a 

punctelor de vedere; 

- dezvoltarea calităţii părinţilor de 

susţinători ai grădiniţei; 

 

 

 

 

Asociația părinților de la Țăndărică 

 

- creşterea gradului de implicare a 

părinţilor şi comunităţii la viaţa grădiniţei; 

- creşterea  responsabilităţii faţă de mediul 

educaţional, spaţiul grădiniţei, resurse 

materiale, etc.; 

- derularea proiectului în parteneriat cu 

familia: „Curtea grădiniţei mele – o oază 

de verdeaţă””- amenajarea permanentă a 

spaţiului verde din curtea grădiniţei; 

- aport sporit la susţinerea financiară a 

proiectelor educaţionale, a acţiunilor de 

promovare a imaginii unităţii în 

comunitate; 

- entuziasm general. 



 

 

 

 

Strategia aleasă, în condiţiile existente, la nivelul instituţiei, este preferabilă din 

următoarele considerente: 

 respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţională şi locală; 

 este realizabilă cu resurse materiale şi umane existente şi previzibile; 

 foloseşte eficient resursele disponibile; 

 duce la creşterea calităţii educaţiei oferite de instituţia preşcolară; 

 duce la creşterea confortului în instituţia preşcolară. 

 

 

 

 disponibile: resurse umane, resurse materiale şi financiare, ale comunităţii; 

 anticipate: resurse umane, resurse materiale şi financiare, ale comunităţii; 

 

 

 

 

Perioada: 2016-2020 

Data de început: 30.10.2016 

Etape intermediare: 2017; 2018; 2019;  

Data de sfârşit: 01.09.2020 

 

 

 

 

 

 Rapoarte semestriale: raport fianciar, raport curricular, raport privind 

dezvoltarea resurselor umane, raport privind relaţiile comunitare; 

 Rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului din instituţie; 

 Evaluare internă: anuală – CEAC; CSMI; 

 Evaluare externă: o dată la 3/5 ani; audit extern. 

 Analize comparative de îndeplinire a ţintelor şi opţiunilor strategice; 

 Rapoarte de evaluare pe proiecte strategice/planuri operaţionale. 

 

 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

II.10. ARGUMENTE PENTRU ALEGEREA STRATEGIEI 

II.11. CATEGORII DE RESURSE 

II.12. BUGETUL DE TIMP 

II.13. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 



 

 

 

 Chestionare 

 Ghiduri de interviu 

 Grile de observaţie 

 Matrici/diagrame/grafice 

 

 

 

 Condiţii locale: (calamităţi) 

 Decizii ale unor foruri ierarhic superioare privind instituția (IȘJ, Consiliul Local, 

MENCS, Primărie) – decizii, hotărâri 

 Finanţare: criză economică şi financiară, lipsa unor sponsori; colectare slabă a 

fondurilor la bugetul local; 

 Contextul legislativ 

 Comunicare interinstituţională defectuoasă 

 

 

 
 

Managementul intrării în vigoare a strategiei – 30.09.2016 

     Managementul finalizării                                   - 31.08.2020 

II.14. ESTIMAREA RISCURILOR 

II.15. TERMEN DE REALZARE 



 

 

 

 

III.1. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PROPUSE ÎN PDI 

 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

 

În vederea realizării ţintelor şi opţiunilor strategice, pentru implementarea celor mai coerente demersuri 

manageriale, activitatea grădiniţei se va fundamenta pe practicarea unui management al calităţii pentru a obţine plus 

valoare în toate domeniile funcţionale ale organizaţiei. 
I. 

 DOMENII 

FUNCŢION

ALE 

OBIECTIVE  

SPECIFICE 

ACŢIUNI/ MĂSURI ECHIPĂ 

RESPONSA

BILĂ 

TERM

EN 

RESURSE INDICATOR DE 

PERFORMANȚĂ umane materiale financia

re 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRI 

CULUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Abordarea 

curriculum-ului într-

o manieră flexibilă, 

deschisă care să 

permită adaptări 

succesive pentru a 

sprijini dezvoltarea 

tuturor copiilor; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adaptarea curriculumului formal la 

nevoile, ritmul şi nivelul de dezvoltare a 

tuturor copiilor din grupă, având în 

vedere domeniile: fizic, de sănătate, 

socio-emoţional, limbaj şi comunicare, 

cognitiv, capacităţi şi atitudini de 

învăţare pe baza datelor obținute prin: 

- evaluarea inițială la începutul sem.I 

- discuțiilor formale și informale purtate 

cu părinții; 

- chestionare aplicate părinților pentru 

cunoașterea complexă și completă a 

copiilor. 

- observație directă asupra copiilor 

 

 

educatoare 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

12-

30.09.2

016 

Preșcolari 

Cadre did. 

Curriculum 

național 

Chestionare 

Grile de 

observații 

Portofoliul 

copilului-

lucrări 

realizate de 

copil 

Tabele de 

înregistrare a 

unor date 

 - calitate în 

proiectarea 

demersurilor 

instructiv-

educative la nivel 

macro – 

planificare anuală 

şi micro (demers 

personalizat, care 

presupune 

elaborarea de 

instrumente 

didactice de 

adaptare/ 

accesibilizare a 

programei şcolare 

în funcţie de 

contextul 

educaţional); 

- Stabilirea curriculumului la decizia 

grădiniţei, la nivelul fiecărei grupe, în 

funcţie de interesele şi aptitudinile 

copiilor. 

 Educatoare 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

01.10. 

2016 

Preșcolari 

educatoare 

profesori 

Programa de 

opțional 

avizată IȘJ 

 Respectarea 

opțiunii părinților 

și a copiilor în 

alegerea activității 

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

părinţi opționale 

Ofertă de CDG cu 

o tematică variată 

pentru a răspunde 

nevoilor, 

intereselor, 

posibilităților 

tuturor copiilor 

din grădiniță 

 

- Eşalonarea conţinuturilor învăţării în 

funcţie de cele 6 teme de interes,  având 

în vedere experienţa, ereditatea socio-

culturală, stilul de învăţare al fiecăruia. 

Educatoare 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică 

 

01.10. 

2016 

educatoare Programa 

pentru 

educația 

timpurie 

 Planificarea 

anuală să 

cuprindă teme 

care să presupună 

nu numai 

progresul copiilor 

din punctul de 

vedere al 

achizițiilor 

intelectuale, dar și 

al relațiilor 

sociale, al 

cooperării și 

colaborării, al 

dezvoltării 

imaginii de sine și 

încrederii în 

forțele proprii . 

Promovarea învăţării experienţiale şi 

prin cooperare având în vedere 

valorizarea diferenţelor dintre copii, ca 

surse pentru susţinerea învăţării. 

 

educatoare 

perman

ent 

Preșcolari Planse, 

materiale 

distributives

ofturi, 

echipamente

, jocuri 

 Centrarea 

abordărilor 

curriculare pe 

problematica 

vieţii reale, pe 

aspecte 

importante, 

semnificative, aşa 

cum apar ele în 

context cotidian; 

- Realizarea unei educaţii centrate pe 

copil, diferenţiate şi individualizate, pe 

baza pluralismului educaţional în acord 

cu particularităţile de vârstă şi 

 

 

educatoare 

perman

ent 

Preșcolari Material 

didactic 

 intervenţii 

adecvate care 

previn şi 

ameliorează 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 individuale prin: 

• metode de predare incluzivă; 

• promovarea respectului pentru 

diversitate, toleranță; 

• analiza şi adaptarea curriculară, a 

resurselor pentru realizarea procesului de 

predare- învățare flexibil; 

• respectul pentru copil, sprijin 

individualizat adecvat; 

condiţiile care 

pun copiii în 

situaţii de risc şi 

care pot 

duce la întârzierea 

sau chiar la 

decalarea 

dezvoltării. 

- Abordarea unor proiecte tematice 

accesibile, viabile, de interes pentru 

grupa de copii. 

 

educatoare 

semestr

ial 

Preșcolari 

Părinți 

Persoane 

resursă 

Echipamente 

Jocuri 

planse 

 Proiecte tematice 

care să prezinte 

interes pentru toți 

copiii.( 3-4 

proiecte 

semestrial) 

- Asigurarea caracterului stimulativ al 

demersurilor didactice, cu accent pe 

comunicare, interacţiune, negociere, 

decizie, explorare, utilizarea metodelor 

activ-participative și a celor de 

diferențiere și individualizare 

Educatoare 

Director 

 

perman

ent 

Preșcolari 

educatoare 

  participarea 

tuturor copiilor, 

valorizând 

diversitatea şi 

acordând 

importanţă 

fiecărui copil în 

parte; 

2. Elaborarea unei  oferte 

educaţionale care să 

faciliteze accesul egal al 

copiilor la o educaţie 

timpurie completă şi 

complexă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diversificarea gamei de activităţi 

nonformale, capabile să acţioneze ca 

puncte de sprijin în dezvoltarea 

copilului: excursii, vizite, spectacole de 

teatru de păpuşi, serbări, scenete, 

vizionări, întâlniri cu personalităţi ale 

oraşului, concursuri tematice, jocuri 

interactive, etc. 

 

 

 Cadre 

didactice 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

01.10. 

2015 

Educatoare 

Parteneri 

educaționa

li 

Resurse 

materiale ale 

comunității 

și ale 

instituției 

Fondur

i 

extrabu

getare 

sponsor

izări 

Realizarea unor 

activități 

favorabile 

incluziunii şi 

învăţării 

 

 - Crearea unor oportunităţi egale de joc, 

învăţare şi dezvoltare pentru toţi copiii şi  

pentru fiecare copil, în funcţie de 

potenţialul său; luarea în considerare a 

nevoilor educaţionale individuale 

specifice fiecărui copil, realizarea unei 

educaţii individualizate, diferenţiate;  

 

Consilierul 

cu proiecte 

şi programe 

educaţionale 

educatoare 

perman

ent 

Educatoare 

Preșcolari 

 

Echipamente 

Elemente de 

recuzită 

 Corelarea 

proiectării tuturor 

tipurilor de 

activităţi cu 

rezultatele 

furnizate de 

evaluare și de 

interesele 

manfestate de 

copii; 

- Elaborarea/ revizuirea Proiectelor şi  15.10. Consilierul Ghiduri  Aplicația 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programelor educaţionale în funcţie de 

nevoile multiple ale copiilor pe 

coordonatele următoarelor proiecte 

internaţionale/naţionale/judeţene/locale: 

 Eco-şcoala internaţional 

 Să învăţăm despre pădure –

internaţional 

 Să citim pentru mileniul III- 

naţional 

 Kalokagathia- naţional 

 Noile educaţii- judeţean 

 De la copii pentru copii- 

judeţean 

 Zilele porţilor deschise-judeţean 

 Lumea lui Ţăndărică- la nivel 

instituţional 

 Curtea grădiniţei-o oază de 

verdeaţă – curtea grădiniţei 

noastre 

 Personalizare, prpmovare, 

distincţie – marketing 

educaţional 

Consilierul 

cu proiecte 

şi programe 

educaţionale 

educatoare 

 

2016 cu proiecte 

şi 

programe 

educaţiona

le 

 

 

auxiliare proiectelor 

-Formarea 

competenţelor 

cheie specifice 

vârstei: 

Relaţionare 

/comportament 

civic 

Autonomie 

Comunicare 

Control 

/autocontrol 

 

 

- Valorificarea cunoştinţelor, abilităţilor, 

deprinderilor însuşite prin activităţile 

nonformale, în cadrul demersului 

educaţional organizat zilnic. 

 

educatoare 

perman

ent 

Preșcolari 

educatoare 

Materiale 

didactice 

Resurse 

materiale în 

concordanță 

cu tema 

abordată 

  Oferirea de 

ocazii de învăţare 

şi dezvoltare 

tuturor copiilor, 

într-o manieră 

pozitivă şi 

prietenoasă și pe 

baza experienței 

personale 

dobândită în alte 

contexte. 

- Promovarea ofertei de activităţi 

extracurriculare prin diverse mijloace. 

Consilierul 

cu proiecte 

şi programe 

educaţionale 

Comisia de 

marketing 

 

12 -

30.10.  

2016 

Părinți 

Parteneri 

educ. 

Avizier 

fyere 

 - realizarea de 

interacţiuni şi 

activităţi 

organizate în aşa 

fel încât fiecare 

copil să fie 

constant sau cât 

mai frecvent 



 

 

confruntat cu 

situaţiile didactice 

cele mai fecunde 

pentru el; 

- demersuri 

educaţionale 

coerente, logice 

care au o notă de 

firesc şi 

naturaleţe, care nu 

stresează şi nu dă 

emoţii negative 

copiilor; 

- Realizarea portofoliului pentru fiecare 

proiect educaţional derulat pe un an 

şcolar, în vederea prezentării la Sesiunea 

de evaluare anuală a acestora. 

Coordonator

ii de proiecte 

Responsabili

ii de 

activităţi  

 

Perman

ent 

 

iunie 

2017 

Educatoare 

Responsab

il proiect 

Portofoliu 

Prezentări 

Power Point 

 Evidențierea 

centrării 

demersurilor 

educaţionale pe 

nevoile copiilor și 

pe posibilitățile și 

particularitățile 

fiecărui copil 

pentru a reliefa 

valoarea 

adăugată; 

  3. Promovarea unei 

educaţii timpurii bazată 

pe dezvoltarea socială şi 

emoţională a copiilor cu 

accent pe: cetăţenie 

activă, valori 

democratice şi 

comportament asertiv 

- Organizarea de experienţe  care să 

presupună o învăţare cognitivă (ce este 

bine sau rău, ce este moral sau imoral), 

să insufle trebuinţe cu orientare valorică 

(patriotism, toleranță, acceptarea 

diversității, solidaritate, cinste, respectul 

adevărului, compasiune, etc) 

- Dezvoltarea competenţelor civice prin 

participarea activă, informată şi 

responsabilă a copiilor la problemele 

vieţii comunitare, în calitatea acestora de 

viitori factori decizionali. 

Cadre 

didactice 

 

 

perman

ent 

Preșcolari 

Persoane 

resursă 

  Manifestarea 

flexibilității  în 

ceea ce priveşte 

adaptarea 

conţinuturilor la 

nivel de 

dezvoltare 

concretă şi la 

interesele copiilor 

   - Iniţierea unor activităţi şi jocuri care să 

faciliteze interacţiunea dintre copii şi 

mediul grădiniţei, mediul natural, dintre 

copii, copii şi adulţi, care să favorizeze 

învăţarea experenţială, prin cooperare, 

gândirea critică, etc. 

Cadre 

didactice 

 

perman

ent 

Preșcolari 

școlari 

părinți 

factori 

educ 

  diseminarea 

rezultatelor 

şi a bunelor 

practici în cadrul 

întâlnirilor 

metodice lunare 



 

 

pentru a se găsi 

răspunsuri la 

situații 

educaționale 

diverse 

2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE 

UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea resurselor 

umane din unitatea 

preşcolară în vederea 

realizării tuturor 

obiectivelor propuse prin 

Planul  operaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuprinderea tuturor copiilor în 

grădiniţe, respectându-se principiile:  

nediscriminării şi acordării de şanse la o 

educaţie timpurie. 

Secretar 

Comisia de 

mobilitate 

01.09. 

2016 

Preșcolari   Realizarea 

planului de 

școlarizare 

 

 

- Repartizarea copiilor la grupe,  pe 

criterii de continuitate, grupe de vârstă, 

niveluri, conform legislației. 

Comisia de 

mobilitate 

CA 

01-

10.09. 

2016 

Preșcolari 

Cadre 

didactice 

  Constituirea 

formațiunilor de 

studiu conform 

art.63 din Legea 

1/2011 

-Cuprinderea tuturor datelor privind 

copiii pe platforma SIIIR (înscrieri, 

transferuri) 

Director 

Secretar 

Comisie de 

mobilitate 

30.09. 

2016 

secretar   Situație clară a 

copiilor pe vârste 

și formațiuni de 

studiu 

- Organizarea la nivel instituţional a 

resursei umane în structuri manageriale 

de conducere, comisii cu caracter 

temporar şi   peramnent: CP, CA, 

Comisii cu caracter permanent: CEAC, 

mobilitate, de sănătate şi securitate, PSI, 

de marketing, proiecte educaţionale, de 

formare şi dezvoltare profesională, de 

inventariere, de recepţie, de verificare a 

documentelor şcolare, de arhivare, 

SCIM, de implementarea codului de 

etică, etc. 

CP 

Director 

CA 

 

15.10. 

2016 

Cadre 

didactice 

Administr.

- financiar 

Părinți 

Pers. 

nedidactic 

   

Comisii 

funcționale, 

distribuirea 

echitabilă a 

sarcinilor la nivel 

instituțional 

- Realizarea fiselor postului pentru toate 

categoriile de personal si aprobarea 

acestora in CA. 

CA 

secretar 

15.09. 

2016 

Personalul 

unității 

  Cunoașterea 

atribuțiilor din 

fișa postului, 

mobilizarea 

tuturor energiilor 

în direcția 

realizării lor 

- Elaborarea fişelor de evaluare pentru 

personalul nedidactic în concordanţă cu 

fişa postului. 

CA 15-

30.12. 

2016 

Personal 

nedidactic 

  Autoevaluare/ 

evaluare 

obiectivă, 

acordare de 



 

 

punctaje relevante 

- Realizarea recensământului copiilor 

din aria de cuprindere a unităţii 

preşcolare. 

Comisia de 

mobilitate 

III.  

2017 

Cadre 

didactice 

  Realizarea unei 

proiecții relevante 

privind dinamica 

preșcolarilor pe o 

perioadă de 3-4 

ani 

- Realizarea Proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2017-

2018 având ca reper: 

Numărul copiilor de vârstă preșcolară 

existenți în circumscripția școlară 

Diminuarea efectivelor de preșcolari la 

grupe pentru a se încadra în limita 

maximă prevăzută de lege (20 de copii 

per grupă), pentru grupele de început – 

grupa mică. 

Director 

CA 

Comisia de 

mobilitate 

Dec. 

2016 

Preșcolari 

Cadre 

didactice 

statistici  Diminuarea 

numărului de 

copii la grupe 

pentru încadrarea 

în prevederile 

legale 

- Parcurgerea etapelor de 

reînscriere/înscriere a copiilor în vederea 

realizării Planului  de şcolarizare. 

Comisia de 

mobilitate 

secretar 

Aprilie-

august 

2017 

Copii 

Părinți 

Platforma 

SIIIR 

Cereri de 

reînscriere/ 

înscriere 

 Realizarea unor 

evidențe clare 

după fiecare etapă 

-Reluarea demersurilor pentru 

completarea statului de personal cu ½ 

normă secretar pentru respectarea 

principiului separării atribuțiilor și a 

intra în legalitatea garantată de  

Notificarea MEN nr.44990/ 28.12.1999, 

privind normativele de încadrare ale 

personalului didactic auxiliar și 

nedidactic 

Director 

CA 

Dec. 

2016- 

ian. 

2017 

Personal 

IȘJ 

Adresă 

State de 

personal 

 Realizarea unei 

încadrări a unității 

conform 

normativelor 

legale 

- Completarea permanentă în REVISAL 

a personalului angajat. 

Adm-

financiar 

perman

ent 

 Soft 

contabilitate 

 Completarea la zi 

a REVISAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea capacităţii 

cadrului didactic de a 

face faţă schimbării, 

situaţiilor complexe 

pentru a deveni un 

generator de bune 

practici în mediul 

educaţional al grădiniţei. 

 

- Dezvoltarea individuală în concordanţă 

cu cerinţele educaţiei timpurii, a 

societăţii, cu accent pe diferenţierea şi 

individualizarea educaţiei prin: 

 Parcurgerea unor cursuri de 

formare pe problematica 

educației incluzive, pedagogia 

alterității 

 Studiu individual 

 

Director 

Responsabil 

formarea 

continuă 

Responsabil 

comisie 

metodică 

semestr

ial 

Cadre 

didactice 

Psihologi 

Specialiști 

   

Dezvoltare 

profesională care 

să permită 

adaptarea actului 

de predare – 

învățare-evaluare 

la diversitatea 

copiilor din grupă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schimburi de experiență cu 

personal didactic, consilieri, 

psihologi școlari cu experiență, 

competență în domeniile 

vulnerabile- CJRAE, CSEI, 

Organizația „Salvați Copiii” etc 

 Lecții demonstrative 

- Revizuirea Planului/strategiei de 

dezvoltare profesională în concordanţă 

cu nevoile identificate, atât la nivel 

individual, cât și instituțional, prin 

diferite modalităţi: chestionare, discuţii  

- la nivel instituțional- nevoi de formare: 

Grădinița mediu incluziv  

Limba engleză – vorbit/ scris nivel 

mediu  

Managementul clasei de elevi 

Educația centrată pe copil 

Personal nedidactic 

Puiericultură 

Curs de prim ajutor pentru tot personalul 

 

Responsabil 

cu formarea 

continuă 

Responsabil

ul comisiei 

metodice  

anual Cadre 

didactice 

Strategia de 

dezv. 

Profesională 

centralizări 

7500 Dezvoltarea și 

formarea cadrelor 

didactice cât mai 

adecvată, în 

concordanță cu 

nevoile, 

vulnerabilitățile 

identificate 

Fiecare cadru 

didactic să 

parcurgă 1 curs 

formare 

Elaborarea documentelor de 

management al resurselor umane având 

la bază o analiză reală de nevoi: 

Strategia de dezvoltare a resurselor 

umane pe termen mediu,  Plan 

managerial al comisiei metodice; 

Tematica activităţii metodice de la 

nivel instituţional, Monitorizarea 

participării cadrelor didactice la cursurile 

de formare. 

Responsabil 

cu formarea 

continuă 

Responsabil

ul comisiei 

metodice 

 

15.10. 

2016 

Cadre 

didactice 

Strategii 

tematici 

 Diversificarea 

modalităților de 

formare 

profesională 

pentru a răspunde 

cerințelor de 

politică 

educațională a 

grădiniței și în 

concordanță cu 

noutățile în 

domeniul 

didacticii și 

psihologiei 

- Organizarea activităţii din ziua 

metodică la nivel de grădiniţă având în 

vedere îmbunătățirea activității 

profesionale prin utilizarea TIC, 

promovarea creativității și combaterea 

stereotipurilor în educație și formare, 

promovarea criticii obiective și reflecției 

Responsabili

i de comisii 

metodice. 

1.10. 

2016 

Cadre 

didactice 

tematica  Realizarea unor 

analize pertinente 

asupra aspectelor 

care suportă 

ajustări pentru a fi 

ameliorate 

 Număr de aspecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca factor de progres- ”Probleme vechi, 

idei / soluții noi”  

ameliorate- 2-3 

- Participarea cadrelor didactice la 

Conferințele educației timpurii, la 

simpozioane și seuni de referate și 

comunicări 

Responsabil 

comisie 

metodică. 

anual Cadre 

didactice 

  Facilitarea unor 

fluxuri 

informaționale 

între grădiniță și 

alte instituții 

școlare 

- Monitorizarea rezultatelor copiilor 

cuprinşi în clasa pregătitoare 

Comisia de 

mobilitate 

15.11.2

016 

Învățători Situații 

statistice 

 Procentul de 

adaptare a 

copiilor la 

cerințele 

învățământului 

primar de 70% 

Planificarea, recrutarea, selecția și 

disponibilizarea resurselor umane la 

nivelul grădiniței 

- Realizarea unui grafic al 

retragerii din activitatea 

didactică a cadrelor didactice 

care îndeplinesc vârsta standard 

de pensionare; 

- Stabilirea modului de recrutare 

a personalului didactic- 

concurs, transfer, detașare; 

- Stabilirea condițiilor/ criteriilor 

de selecție 

Comisia de 

mobilitate  

Sem.I Cadre 

didactice 

pensionabi

le 

Plan de 

recrutare, 

selecție, 

disponibiliza

re 

 Colectiv didactic 

cu media de 

vârstă între 35-45 

ani, eficentizarea 

activității, 

creșterea 

performanței 

3

. 

RESURSE 

MATERIAL

E ŞI 

FINANCIAR

E 

1. Alocarea resurselor 

financiare necesare 

creării unui mediu 

educaţional adaptat 

standardelor de calitate şi 

normelor instituţionale în 

vigoare. 

- Utilizarea judicioasă a resurselor 

financiare repartizate de la bugetul local 

pentru: salarizare, utilităţi, materiale de 

curăţenie,servicii,  etc. 

 

Administr.- 

financiar 

director 

perman

ent 

 Facturi  

State de 

plata 

 Asigurarea plății 

la zi a tuturor 

serviciilor și a 

celorlalte 

cheltuieli 

   Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale și a condițiilor de 

microclimat: 

- cuprinderea în planul de buget al anului 

financiar 2017 sume pentru 

îmbunătăţirea calităţii spaţiilor şcolare 

conform tipului de unitate, prevederilor 

curriculare şi în acord cu principiile 

Director 

Adm.-

financiar 

Comisia de 

achiziții 

publice 

 

 

semII Manageri 

firme 

Comisia de 

achiziții 

publice 

 

Plan de 

achiziții pe o 

perioadă de 

4 ani, 

conform 

Normativelo

r de dotare 

minimală 

 

10000 

lei 

Asigurarea unui 

climat educațional 

atractiv, 

stimulativ pentru 

toți copiii, servicii 

educaționale 

îmbunătățite 



 

 

educaţiei incluzive: elemente  de 

stimulare senzorială – jocuri, 

echipamente, aparate, de dezvoltare 

intelectuală, socio-emoțională și fizică- 

echipamente pentru jocurile de rol, truse 

de construcții, jocuri incastre, 

puzzle,mijloace audio vizuale, etc. 

-Realizarea unui Plan de achiziții pe o 

perioadă de 4 ani, conform Normativelor 

de dotare minimală pentru serviciile de 

educație timpurie a copilului de la 3 la 

6/7 ani 

-îmbogăţirea bazei didactico – materiale 

conform planului de achiziții pe baza 

normativelor de dotare minimală a 

instituțiilor de educație timpurie prevăzut 

pentru anul școlar 2016-2017. 

 

 

 

 

pentru 

serviciile de 

educație 

timpurie a 

copilului de 

la 3 la 6/7 

ani  

   finalizarea lucrărilor de amenajare, 

modernizare a spațiilor pentru obținerea 

autorizației ISU  

obținerea autorizației ISU  

 

Director 

Adm.-

financiar 

 

 

 

 

 

 

Oct-dec 

2016 

Firmă 

construcții 

 

Reprezenta

nți ISU 

 

Comisia de 

achiziții 

publice 

 344. 

768 

Autorizația ISU 

   - asigurarea confortului termic în 

grădiniță, anveloparea peretelui de la 

nord a clădirii – proiect, proiecție 

bugetară, licitație SEAP, executarea 

lucrării  

- instalarea unor aparate de aer 

condiționat pentru menținerea în sălile de 

clasă și în celelate spații ale grădiniței a 

unei temperaturi optime – 10 buc 

Director 

Adm. 

financiar 

Ian.- 

August 

2017 

Consiliul 

Local 

Firmă 

proiectare 

Comisia de 

achiziții 

publice 

Firme 

Proiect de 

buget 

Buget 

aprobat 

Proiect 

 

oferte 

 

 

20000 

Condiții de 

microclimat 

îmbunătățite 

 

 

 

Montarea a 10 

aparate de aer 

condiționat 

   dotarea cabinetului medical cu mobilier 

și instrumentar, conform normativelor 

pentru a deveni funcțional 

- realizarea demersurilor pentru 

autorizarea de către DSP a cabinetului 

medical; 

Director 

Adm. 

financiar 

CSSM 

Dec. 

2016 

DSP 

Consiliul 

Local 

Barem de 

dotare 

5660 Cabinet 

funcțional 



 

 

- repartizarea unui cadru medical 

 

   - realizarea unor demersuri către CJRAE 

sau USV, O. ”Salvați Copiii” pentru a 

repartiza un voluntar; încheiere de 

contract de voluntariat; 

 - dotarea cabinetului de consiliere cu 

materialele/ echipamentele necesare 

 

Director 

 

Adm. 

financiar 

consilier 

Oct.-

nov. 

2016 

Director 

CJRAE 

Contract de 

voluntariat 

1000 Cabinet dotat cu 

minimum de 

materiale 

Servicii de 

consiliere oferite 

copiilor și 

părinților, 

cadrelor didactice 

în funcție de 

nevoile 

identificate 

   - realizarea unor lucrări de reparații a 

instalațiilor sanitare, temice, electrice; 

- reparații mobilier 

- reparații tâmplărie mansardă – 

înlocuirea geamurilor din lemn și a 

cărămizilor de sticlă de pe casa scării 

-igienizarea şi repararea spaţiilor şcolare; 

Director 

 

Adm. 

financiar 

 

Febr.- 

August 

2016 

CSSM 

 

Proiect de 

buget 

Buget 

aprobat 

Firme 

specializate 

50000 Asigurarea unor 

condiții de 

microclimat 

sigure, de calitate 

prin îmbunătățirea 

celor existente 

   -regândirea destinației spațiului din 

mansardă: biblioteca, videotecă, spațiu 

destinat resurselor materiale, spațiu de 

spectacole și alte activități educative, 

sală pentru sport și gimnastică, cabinet 

inițiere pe calculator; 

Cadre 

didactice 

director 

Dec. 

2016- 

Martie 

2017 

Cadre 

didactice 

Respons. 

ambient 

educ. 

Recuzită 

Echipamente 

Mobilier 

 

 

 

Spațiu cu 

destinație 

multifuncțională 

în concordanță cu 

nevoile instituției 

 3. Crearea unui 

mediu educaţional 

care să permită 

dezvoltara liberă a 

copilului prin 

explorare activă şi 

interacţiuni 

variate cu 

materialele şi 

ceilalţi 

copii/adulți 

  2. Atragerea unor surse 

de finanţare 

extrabugetare pentru 

realizarea unor proiecte 

educaţionale, activităţi 

culturale, sportive, 

- Realizarea unui Plan de obţinere a 

unor fonduri extrabugetare, având în 

vedere următoarele: 

 Participarea la concursuri, 

festivaluri, alte competiții, 

activități extracurriculare; 

Responsabil 

obținere de 

fonduri 

extrabuget. 

Director 

Resp. 

15.11. 

2016 

Responsab

il 

obținere de 

fonduri 

extrabuget. 

Cadre 

Contracte de 

sponsorizare 

Acorduri 

De 

parteneriat 

 Sumele obținute 

să acopere în 

proporție de 

100% necesarul 

prognozat 



 

 

iniţiate de organizaţie. 

 
 Realizarea revistei grădiniței 

„Lumea lui Țăndărică” 

 Revizuirea și administrarea site-

ului  

 amenajat spaţiul verde: iarbă, 

flori, pământ 

 Desfășurarea proiectului 

național „Școala altfel: Să știi 

mai multe, să fii mai bun!”, a 

proiectului județean „O lume a 

prieteniei- De la copii, pentru 

copii”, Zilele grădiniței- Zilele 

porților deschise”, etc 

 Constituirea asociației părinților 

 Derularea activităților din 

celelalte proiecte și campanii 

 amenajarea ambientului 

educațional din sala de resurse 

materiale, casa scărilor, vestiar, 

holuri 

De proiecte 

și programe 

didactice 

 

4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAŢII  

COMUNITA

RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diversificarea 

parteneriatelor cu 

comunitatea din 

perspectiva 

reconsiderării grădiniţei, 

ca un  centru şi un sprijin  

pentru comunitate, în 

întregul ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deschiderea grădiniţei către o 

colaborare reală cu comunitatea prin: 

 elaborarea Planului 

managerial al activităţilor de 

marketing educaţional; 

 încheierea de parteneriate 

educaţionale cu instituţii ce pot 

susţine grădiniţa şi proiectele ei; 

 organizarea în parteneriat a 

Zilei grădiniţei; 

 elaborarea unor materiale de 

promovare a imaginii unităţilor 

în comunitate: site-ul revizuit, 

felicitări, carte de vizită, 

calendar 

 iniţierea unor activităţi cu 

participarea reprezentanţilor 

CL; 

 promovarea imaginii instituţiei 

în comunitate prin participarea 

la: concursuri, spectacole, 

 

Comisia de 

marketing 

 

Responsabil 

parteneriate 

Comitetul de 

organizare 

Comisia de 

marketing 

Responsabil 

parteneriate 

 

 

 

 

Consilierul 

educativ 

 

 

semestr

ial 

Manageri 

firme 

Părinți 

  strategia  de 

dezvoltare a 

relaţiilor cu 

comunitatea: 

creşterea calităţii 

activităţilor 

organizate prin: 

aport financiar, 

oferirea de 

logistică, idei, 

etc.; 

- sensibilizarea 

opiniei publice 

faţă de nevoile 

grădiniţei; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activităţi sportive, campanii,  

expoziţii, etc. 

 înscrierea organizaţiei în 

campanii ale comunităţii pe 

diferite paliere de activitate: 

educativ, cultural, social, 

ecologic, etc.; 

- Constituirea Comisiei „Grădiniţă şi 

comunitate”, ca promotor al dezvoltării 

relaţiilor parteneriale, durabile, pozitive, 

permanente cu comunitatea; 

Respons. cu 

parteneriate 

comunitare 

01.11. 

2016 

   10 acorduri de 

parteneriat cu 

instituții ale 

comunității  

-Redimensionarea parteneriatului cu 

reprezentanții autorității locale prin: 

Invitarea/Participarea reprezentanților 

CL, desemnați în CA la toate ședințele și 

activitățile grădiniței; 

Sprijinirea grădiniței în alocarea unui 

buget în funcție de nevoile reale de 

dezvoltare și îmbunătățire a activității, 

Intermedierea unor parteneriate cu 

instituții resursă pentru grădiniță 

Director 

Responsabil 

parteneriat 

cu 

comunitatea 

semestr

ial 

Cadre 

didactice 

Consilieri 

locali 

Părinți 

sponsori 

Contracte de 

parteneriat 

de 

sponsorizare 

 Reprezentanții CL 

și al Primarului să 

cunoască și șă 

sprijine grădinița 

în toate 

problemele cu 

care se confruntă- 

financiale, 

parteneriale, de 

marketing educ. 

- Îmbunătăţirea colaborării dintre 

grădiniţă şi familie prin organizarea 

acestora în: 

 Alegerea Comitetelor de părinţi; 

 Stabilirea tematicii şedinţelor cu 

părinţii; 

 Constituirea CRP; 

 Aprobarea tematicii şedinţelor 

CRP; 

 Desemnarea preşedintelui 

CRP/vicepreşedinţi; 

 Desemnarea reprezentantului 

CRP în CEAC şi CA; 

 Semnarea contractului  cu CRP; 

 

Cadre 

didactice 

 

CA 

Responsabil 

activitatea 

cu părinţii 

 

12-

23.09. 

2016 

 

28.09. 

2016 

 

    100% colaborare 

cu familia şi 

comunitatea; 

- creşterea 

responsabilităţii 

părinţilor faţă de 

grădiniţă; 

- comunicare 

foarte bună; 

- cunoaşterea 

reală a copilului; 

- cunoaşterea 

politicilor 

grădiniţei: 

misiune, viziune, 

ţinte şi opţiuni 

strategice; 

- 6 activităţi/an 

şcolar; 

- Asigurarea creşterii nivelului de 

satisfacţie a beneficiarilor indirecţi 

 

Director 

perman

ent 

Pers. 

Didactic 

  - recunoaşterea 

valorii 



 

 

(părinţii) prin îmbunătăţirea continuă a 

serviciilor oferite de instituţii: 

 Educaţionale 

 Îngrijire şi protecţie 

 Igienă şi sănătate 

Reprezentant 

CA cu 

atribuţii în 

domeniu 

 

 

Pers. de 

îngrijire 

 

educaţionale şi 

profesionale a 

instituţiei şi 

factorului uman; 

- o mai bună 

armonizare a 

activităţii de 

creştere şi educare 

a copilului în 

familie şi 

grădiniţă; 

-Realizarea demersurilor în vederea 

constituirii Asociaţiei părinţilor 

Director 

Administr. 

financiar 

Responsabil 

cu 

parteneriatul 

grădiniţă-

familie 

01.12. 

2016 

Director 

Părinți 

fondatori 

Statut 

Înscrisuri 

Documente 

ale gradiniței 

1000 Asociația 

părinților 

  2. Dimensionarea 

serviciilor instituţiei de 

învăţământ , în consens 

cu nevoile, aşteptările, 

exigenţele comunităţii, 

printr-un marketing 

adaptat politicilor 

acesteia. 

- reevaluarea calităţii serviciilor oferite 

de grădiniţă: educaţionale, de  consiliere, 

sanitare, de îngrijire şi ocrotire; 

- adaptarea curriculum-ului la cerinţele şi 

specificului local, printr-o abordare 

inovativă a demersurilor didactice şi prin 

crearea unui mediu incluziv; 

- sporirea gradului de menţinere a 

sănătăţii mediului grădiniţei, printr-o 

igienă de calitate, pentru asigurarea şi 

garantarea sănătăţii copiilor preşcolari; 

- asigurarea  serviciilor medicale curative 

şi de urgenţă prin cabinetul medical 

interşcolar. 

- intensificarea activităţii de îngrijire şi 

ocrotire a copiilor pe perioada unei zile 

(7,30-17), pentru a crea părinţilor confort 

şi linişte în  perioada desfăşurării 

serviciului; 

Director 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Pe  tot 

parcurs

ul 

anului 

şcolar 

Pers. 

Didactic 

Pers. de 

îngrijire 

 

  - scăderea 

numărului de 

părinţi 

nemulţumiţi de 

unele activităţi 

din grupă/ 

grădiniţă; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea și evaluarea planului operațional se va realiza după o planificare riguroasă ce va cuprinde activități 

specifice care vor urmări nivelul de atingerii a indicatorilor de realizare sau de rezultat stabiliți. 

 

 

TEHNICI, INSTRUMENTE, METODE DE MONITORIZARE 

A PLANULUI OPERAȚIONAL 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PLANULUI 

OPERAȚIONAL 

 Chestionare aplicate personalului unității pe diferite 

probleme – formare continuă, condiții de muncă de 

microclimat,  

 Statistici – dinamica preșcolarilor 

 Fișe de asistență  

 Fișe de observație; 

  Grile de estimație; 

 Verificarea documentelor de management 

educațional și instituțional 

 Portofoliul de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice 

 Portofoliul de progres al copiilor 

 Proceduri  

 Grafice 

 

 

 

 Rapoarte semestriale de activitate a comisiilor 

funcționale de la nivelul unității (sem.I și II): PSI, 

CSSM, CEAC, Comisiei pentru curriculum, 

Comisiei metodice, a responsabilului privind 

formarea continuă, a coordonatorului privind 

activitățile școlare și extrașcolare, etc. 

 Rapoart privind starea şi calitatea 

învăţământului din instituţie sem.I; 

 Rapoarte ale salariaților, semestrial, asupra 

modului de îndeplinire a competențelor, 

atribuțiilor cuprinse în fișa postului; 

 Analize comparative asupra modului de îndeplinire 

a obiectivelor specifice și a nivelui de îndeplinire a 

indicatorilor de evaluare stabiliți; 

 Asistențe la activități- nivelul de incluziune 

 Chestionare –aplicate cadrelor didactice 

 Analiza portofoliilor a copiilor și cadrelor 

didactice 

 

 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PLANULUI OPERAȚIONAL 



 

 

 

ANEXE 
 

                                                          

 

 

 

pentru anul şcolar 2016-2017 
 

G.P.N. “Ţăndărică”  îşi propune să ofere copiilor posibilitatea de a participa la o diversitate de activităţi educative 

şi atractive prin :  
CURRICULUM NAŢIONAL 

√ activităţi pe domenii experienţiale:  
Domeniul Limbă şi comunicare  

Domeniul Ştiinţe 

Domeniul Estetic şi creativ 

Domeniul Om şi societate 

Domeniul Psihomotric 

√ jocuri şi activităţi didactice alese:  

Bibliotecă 

Colţul căsuţei/Joc de rol 

Construcţii 

Ştiinţă 

Arte 

Nisip şi apă  

√ activităţi de dezvoltare personală: 
(rutinele- sosirea şi plecarea copiilor, deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, 

deprinderi de autoservire, întâlnirea de dimineaţă (calendarul naturii, prezenţa, gimnastica de înviorare, exerciţii de 



 

 

autocunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea 

deciziilor, medierea conflictelor), tranziţiile, activităţile opţionale) 

CURRICULUM  LA  DECIZIA  GRĂDINIŢEI 
 Iniţiere IT- ,,Prietenii erei digitale’’ 

 Elemente de limbaj scris -,,Ne jucăm cu Creionel” 

 Educaţie pentru siguranţă şi securitate personală- ,,Paza bună trece primejdia rea’’ 

 Educaţie rutieră- ,,Ruti te învaţă lecţii pentru viaţă’’ 

 Educaţie civică- ,,În lumea cuvintelor fermecate’’  

 Educaţie culturală- Artă vocală ,,Românaşul’’ 

 Educaţie tehnologică- ,,Meşteşuguri populare’’ 

 Educaţie ecologică- ,,Prietenii naturii” 

 Ştiinţe- ,,Matematică distractivă”   

 Ştiinţe-,,Clubul curioşilor’’ 

  Educatie estetică-,,În lumea lui Colorici’’ 

 Dans modern / Dans popular  

ACTIVITĂŢI   EXTRACURRICULARE   ŞI   

EXTRAŞCOLARE 
 Concursuri pe diferite teme: sanitare, rutiere, PSI, ecologice 

 Întreceri sportive  

 Jocuri  outdoor 

 Vizite, Drumeţii, Excursii 

 Desene pe asfalt 

 Expoziţii 

 Tombole 

 Întâlniri cu specialişti din diverse domenii 

 Teatru de păpuşi 



 

 

 Programe artistice, Spectacole cu ocazia diferitelor evenimente: Ziua Naţională a României, Ziua Pământului, 

Ziua Copilului, Ziua Mamei, etc. 

 Activităţi  în parteneriat cu şcoala şi cu alţi parteneri educaţionali din comunitate 

 Activităţi de voluntariat / sprijin pentru cei aflaţi în dificultate 

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE 
JUDEŢENE 

 proiect de educaţie pentru drepturile copilului - ,,Noile educaţii’’cu tema ,,De tine, copile, îmi pasă!’’ 

 program socio-educaţional ,,O lume a prieteniei’’cu tema ,,De la copii pentru copii’’ 

 program educaţional ,,Zilele grădiniţei’’ 

NAŢIONALE 

 ,,Să citim pentru mileniul III’’ 

 ,,Kalokagathia’’ 

 ,,Şcoala altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’ 

INTERNAŢIONALE 

 ,,Eco-Şcoala’’ 

  ,,Să învăţăm despre pădure’’ 

INTERINSTITUŢIONALE 

 ,,Promovare-personalizare-distincţie”- proiect în parteneriat cu 

Alexandria Librării 

 ,,Să învăţăm  limba engleză”-proiect în parteneriat cu Smarties 

Educational Club 

INSTITUŢIONALE 

 ,,Curtea grădiniţei mele - o oază de verdeaţă’’ 

 ,,Ţăndăreii la teatru” 

 ,,Lumea lui Ţăndărică’’-revista grădiniţei 

DESTINATE  PĂRINŢILOR  -,,Educaţi aşa!’’ 

CAMPANII: 

-Campania Internaţională ,,Plant a tree for peace!’’ 

-Campania Globală pentru Educaţie 
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