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I. ARGUMENT 

I. 1Necesitatea elaborării unui proiect de dezvoltare instituţională în contextul social actual şi al 

reformei în învăţământ 

Proiectul de dezvoltare instituţională reflectă competenţele de manager ale celui care îl 

elaborează şi care urmăreşte ca, prin acest proiect, să asigure valorificarea maximală a resurselor 

curriculare, umane, materiale şi financiare ale instituţiei pe care o conduce, funcţionarea optimă în 

condiţiile unui mediu dinamic şi competitiv a acesteia. 

 Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, astfel încât 

conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională (pe care îl vom denumi în continuare PDI) 

presupune atingerea performanţei la nivelul Grădiniț ei cu Program Prelungit „Universul copiilor” din 

Cluj-Napoca în perioada 2014 –2018. Echipa de proiect a ales această durată de viaț ă de 4 ani ț inând 

cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educaț iei Naț ionale nr. 1/2011- aspecte ce vizează 

structura Consiliului de Administraţie, recrutarea personalului didactic la nivelul unităț ii ,dar şi de 

evoluț ia economică a zonei în care se află situată grădiniț a şi statistici privind natalitatea. Planul de 

dezvoltare ne arată direcț iile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite 

consultarea părț ilor interesate ș i implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor ș i acț iunilor 

propuse. Pentru formularea viziunii ș i a misiunii, pentru stabilirea ț intelor strategice ș i pentru 

dezvoltarea culturii organizaț ionale, s-a folosit principiul continuităț ii în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Grădiniț ei cu Program Prelungit „Universul copiilor”, 

continuitate susţinută atât de rezultatele obț inute,cât şi de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii 

locale. S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2014-2018 să 

reflecte modificările legislative, cerinț ele societăț ii actuale ș i valorile europene. 

Documentul de faţă are o importanț ă deosebită, deoarece concentrează atenț ia asupra 

finalităț ilor educaț iei, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcț ionale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaț ii sistemice ș i comunitare) ș i 

menţine coerenț a strategiei pe termen lung a grădiniț ei. 

PDI al unităț iieste elaborat ș i fundamentat în strânsă concordanț ă cu mediul şi condiț iile în 

care îș i desfăș oară activitatea, ț inându-se cont de factorii care influenț ează eficienț a activităț ii 

educaț ionale: scăderea numărului de preș colari ca urmare a scăderii natalităț ii ș i a organizării 

grupei pregătitoare în învăț ământul primar; schimbările educaț ionale ș i manageriale generate de 
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reformele educaț ionale; politica managerială a grădiniț ei ș i a comunităț ii locale.PDI reprezintă 

voinț a comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ 

ș i a comunităț ii (părinț i si reprezentanț i ai comunităţii locale), elaborarea pornind de la punctele 

tari şi slabe (analiza SWOT) ale activităț ii educaț ionale. S-au avut în vedere urmatoarele aspecte: 

elaborarea ș i punerea în practică a unei oferte educaț ionale care să permită pregătirea unitară ș i 

coerentă a copiilor de-a lungul celor două niveluri de învăț ământ preș colar; ofertă educaţională cu 

accent pe formarea unui copil educat, independent, sociabil,uşor adaptabil permanentelor trarnsformări 

şi evoluţii ale societăţii;centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi 

fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate foarte bune; crearea unui mediu de lucru adecvat cerinț elor 

unei educaț ii moderne; stabilirea de parteneriate ș i schimburi culturale ș i derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competenț e necesare integrării în învăț ământul primar; 

profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfăș urarea 

procesului instructiv-educativ ș i gestionarea eficientă acesteia.  

 Se impune , aşadar, o realizare  a unui plan de dezvoltare instituţională de calitate, care să aibă 

capacitatea de a anticipa corect schimbările şi de a se adapta lor, cât şi capacitatea de a preconiza 

rezerve de alternative decizionale pentru situaţii neprevăzute. 

 

I.2.Considerente teoretice privind Proiectul de dezvoltare instituţională   

 Conducerea  presupune un proces de comandă şi control îndeplinit într-un sistem social, (grup, 

organizaţie) de un individ sau de o subgrupare cu statut şi rol formal şi informal adecvat. Este un 

proces în care tacticile se subordonează strategiilor şi este necesar să se ţină seama de sarcinile, 

nivelurile de organizare, climatul, relaţiile interpersonale şi de grup, reţele de comunicare. 

Ştiinţa conducerii învăţământului este rezultatul progresului înregistrat de ştiinţă şi de societate 

în general, răspunde nevoii de planificare, organizare, îndrumare, control, evaluare, decizie, 

coordonare a unuia din importantele sectoare de activitate socială şi demonstrează nu numai 

necesitatea, ci şi posibilitatea cunoaşterii şi dirijării fenomenului educaţional; este dată de nevoia 

organizării sistemului de învăţământ , de necesităţile planificării acţiunilor multiple din procesul 

educaţional, de flexibilitatea şi competenţa activităţilor de îndrumare şi coordonare, de verificarea, 

decizia, controlul şi evaluarea întregului proces de învăţământ. 
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Organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi non-umane dirijate spre 

atingerea unor finalităţi prestabilite; deci o organizaţie constă , în esenţă, din scopuri, structuri  şi 

interacţiuni. 

Instituţia reprezintă o activitate socială structurată printr-un set de norme şi modele de 

comportamente socialmente rcunoscute. 

Proiectare / planificare reprezintă stabilirea traiectului ipotetic de la „ceea ce este” – starea 

actuală a sistemului sau procesului organizaţional- la „ceea ce ar trebui să fie” – starea dezirabilă a 

sistemului sau a procesului respectiv. 

 

II. VIZIUNEA 

 

 Grădiniţa va deveni un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi 

comunităţii, unde relaţiile interpersonale vor fi utilizate priceput şi principial pentru a facilita 

autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în 

direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.  

 Fiecare  copil  are  dreptul  sa  fie  ocrotit,  înconjurat , educat cu dragoste , să păşească cu 

încredere  în  viaţă, fiecare  copil  are  dreptul  să zâmbească. 

Orice  progres  va  fi  cauza  de  mulţumire  şi  va  motiva  o dezvoltare  continuă a  unităţii  

noastre,  va  încuraja  viziunile  de  viitor, spre  bucuria părinţilor şi, în special, spre bucuria  şi binele 

copiilor. 

 

MOTTO-UL GRĂDINIŢEI“Un  loc  în UNIVERS  pentru  fiecare! ” 

 

III.  MISIUNEA GRĂDINIŢEI 

 

 Educatoarele vor contribui la îmbogăţirea capacităţii preşcolarului de a stabili şi menţine 

interacţiuni cu adulţi şi copii, la îmbogăţirea capacităţii de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de 

a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine. 

 Personalul grădiniţei  va asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii 

copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi 

creativă a acestuia. 
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 Educatoarele vor crea condiţii pentru descoperirea şi construirea de către fiecare copil a 

propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive sprijinindu-l şi încurajându-l în 

acest demers  

 Pregătirea pentru şcoală realizată în grădiniţa noastră va preveni eşecul copiilor la intrarea în 

clasa pregătitoare şi va determina succesul. 

 Întreg personalul va avea în vedere evoluţia specific individuală a fiecărui copil şi va oferi 

sprijin educaţional dar şi uman, în fiecare etapă a dezvoltării sale 

 Procesul de învăţare va fi unul  lejer, în care copilul învaţă o serie de lucruri noi, stabilindu-şi 

singur sau, uneori, împreună cu educatoarea atât subiectul învăţării cât şi limita; 

 Directorul va răspunde de abordarea situaţiilor didactice de către educatoare,  în mod  flexibil şi 

creativ, evitarea rutinei şi acţionarea în direcţia transformării învăţământului bazat pe 

informaţie şi reproducerea ei într-un învăţământ global, integrat şi creativ, care are la bază 

educaţia. 

 

 

IV. STUDIU DIAGNOSTIC 

 

Denumirea grădiniţei: GRĂDINIŢA  cu Program Prelungit „UNIVERSUL COPIILOR”  CLUJ-

NAPOCA; 

Date de contact :  

 Grădiniţa cu Program Prelungit „UNIVERSUL COPIILOR”   

Alea  Moldoveanu, nr.5-7, Cluj-Napoca; 

telefon:0264/ 458480; 

fax: 0264/458480; 

                              www.gradinitauniversulcopiilor.ro 

e-mail: gradinitauniversulcopiilor@ yahoo.com 

 

Domeniul de activitate:  învăţământ  preşcolar ; 

 

Forma juridică de organizare : unitate de învăţământ preşcolar de stat cu personalitate juridică; 

 

Statutul proprietaţii grădiniţei:  proprietatea Consiliului Local Cluj; 

 

Program de funcţionare : grădinţă cu program prelungit; 
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A fost înfiinţată în 1 septembrie 1977 , cu denumirea Grădiniţa cu PP nr. 71 

 

Forul tutelar: Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj; 

                        Consiliul Local Cluj; 

 

Beneficiarii:     

                     -      copiii  preşcolari cu varsta de 3-6 ani domiciliaţi în apropierea grădiniţei ; 

                     -      familiile copiilor.                 

 

Procedura de admitere a copiilor în grădiniţă: 

 Stabilirea numărului de locuri libere în conformitate cu Proiectul Planului  de şcolarizare 

aprobat de ISJ Cluj; 

 Stabilirea perioadei de înscriere potrivit prevederilor în vigoare  

 Stabilirea criteriilor de admitere, în CA  al grădiniţei 

 Stabilirea comisiei de înscriere prin decizie internă  

 Elaborarea formularului de înscriere 

 Redactarea anunţurilor de înscriere 

 Depunerea dosarelor în perioada stabilită 

 Analiza dosarelor în CA, în perioada imediat următoare 

 Stabilirea copiilor admişi 

 Anunţarea rezultatelor: lista copiilor admişi, motivele refuzului pentru ceilalţi copii  

 

 Documentele necesare înscrierii copiilor în unitate: 

 cerere, formular tip  de înscriere ; 

 copie certificat de naştere al copilului; 

 copie xerox alcărţilor de identitate a părinţilor ; 

 fişa medicală ;dovada de vaccinări şi aviz epidemiologic. 

 

Criterii de admitere (dacă numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri aprobat prin Planul de 

şcolarizare), conform adresei MENCŞ nr.33111/26.04.2016 . 
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- vârsta de 3 ani împliniţi la 1 septembrie; 

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi; 

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 

- existenţa unui frate/surori care este înmatriculat în grădiniţa noastră; 

- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. 

 

Durata programului: 

 

- 1 - 3 ani ; 

- atingerea unui nivel de dezvoltare care sa-i permită integrare optimă în  şcoala  ; 

- decizia părinţilor . 

 

 

Programul zilnic de activitate 

 

NR. 

CRT 

PROGRAMUL 

ZILNIC 

GRUPA 

MICĂ MIJLOCIE MARE 

1. Primirea copiilor 6 – 8,20 

2. Micul dejun 8,30 - 9 

3. I. Jocuri şi activităţi 

didactice alese 

 

7,30 – 9,30 

4. II. Activităţi pe domenii 

experienţiale 

9,30 - 10 9,30 – 10,30 9,30 -11 

5. III. Jocuri şi activităţi 

didactice alese 

10 - 12 10,30 - 12 11 - 12 

6. Masa de prânz 12 – 12,30 

7. Somnul de zi 12,30 – 15,30 

8. Gustarea 15,30 – 15,45 

9. IV. Activitatea  instructiv-

educativă 

15,45 – 17,30 
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IV.1 Contextul socio-economic şi cultural 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „UNIVERSUL COPIILOR” este situată în partea sudică a 

cartierului Mănăştur, zonă intens populată, între străzile Mehedinti,Moldoveanu şi Vidraru, în 

apropierea şcolilor   “L.Rebreanu” şi “Eugen A. Pora”. 

Grădiniţa este foarte solicitată , copiii vin din mai multe zone ale cartierului:din zona 

complexului comercial “BIG”, străzile: Moldoveanu, Mehedinti, Vidraru,Campului,I. 

Meşter,Primăverii,Izlazului. 

Grădiniţa a fost construită în anul 1977 cu destinaţia precizată-învăţământ preşcolar,drept 

pentru care compartimentarea asigură maximum de funcţionalitate ca grădiniţă cu program prelungit. 

Grădiniţa dispune de 9 săli de grupă mari,luminose,fiecare cu suprafaţa de 66 metri patrati,cabinete(de 

consiliere,medical),bucătărie,magazii,grupuri sanitare,vestiare,săli de mese spaţioase. Grădiniţa are o 

curte spatioasă, dotată cu aparate de joacă, spaţiu verde şi foişoare pentru activităţile outdoor. 

Grădiniţa este amplasată la parterul şi etajul I a două scări de bloc de locuinţe,aşadar 

funcţionează în două corpuri de clădiri. 

Copiii din grădiniţa noastră provin din familii cu diverse nivele de pregătire , iar numărul 

copiilor în familie variază între 1 si 4 copii. Prelucrarea statistică a datelor pe care le deţinem 

referitoare la structura socială a familiilor din care provin, ne-au dus la concluzia că din cei 251copii 

înscrisi ,22%provin din familii de intelectuali,43%din mediu muncitoresc,12%functionari,13% someri 

si 10% din familii dezorganizate.Un procent de aproximativ 3% dintre părinţi sunt plecaţi în 

străinătate. 

Interesul părinţilor faţă de grădiniț ă este crescut, personalul didactic al grădiniț ei având cu 

aceș tia întâlniri zilnice la sosirea şi plecarea copiilor din grădiniț ă, dar ș i întâlniri organizate în 

cadrul activităț ilor de consiliere,ș edinț e cu părinț ii , vizite, excursii, activităţi lunare planificate în 

colaborare cu părinţii . 
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IV.2 Populaţia preşcolară 

 

 
 

 

 

Structură grupe 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „UNIVERSUL COPIILOR”   

Strada Moldoveanu,nr.5-7, Cluj-Napoca; 

              -9 grupe de preşcolari cu predare în limba românăcare cuprind între 25 – 32 de copii 

înscrişi / grupă, în medie 25 copii prezenţi/grupă 

 

 3 grupe mici : 3 ani-4 ani 

 3 grupe mijlocii : 4 ani-5 ani 

 3 grupe mari : 5 ani- 6 ani 

 

 

IV.3 Resurse umane 

IV.3.a. Personal didactic: 19  

 

CALIFICAT CU ALTE 

SPECIALIZĂRI 

NECALIFICAT ÎN CURS DE 

CALIFICARE TITULAR SUPLINITOR 

     

12 7 - - - 
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Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant  2 - 5ani 6 -10 ani 11-15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani 

în unitate 
7 2 6 0 1 1 2 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 25 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 60 

M - - - - - - - - - - 

F 6 7 2 0 2 0 0 2 0 0 

 

 

IV.3.b. Fluctuaţia personalului didactic  

 

UNITATEA ŞCOLARĂ RATA FLUCTUAŢIEI CADRELOR DIDACTICE % 

GRĂDINIŢĂ 47 % 

 

 

IV 3.c. Indicatori calitatea resurselor umane 

 

Indicatorul A B Ax100/B 

a. Pondere personal 

didactic cu o vechime 

în unitate mai mare de 

4 ani 

Nr. cadre did. cu o 

vechime în unitate mai 

mare de 4 ani 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

10 19 47,3% 

b. Pondere personal Nr. cadre did. cu  studi Nr. total de cadre  

63%

37%

PERSONAL DIDACTIC

titular

suplinitor
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didactic cu studi 

superioare/ l licenţă 

sup./licenţă didactice 

10 19 47.3% 

c. Pondere personal cu 

gradul I 

Nr. cadre didactice cu 

gradul I 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

3 19 15,98% 

d. Pondere personal cu 

gradul al II-lea 

 

Nr. cadre didactice cu 

gradul al II-lea 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

5 19 26,31% 

d. Pondere personal cu 

definitivat 

 

Nr. cadre didactice cu 

definitivat 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

4 19 21,05% 

e.Repartizarea cadrelor 

did. în raport cu nr. de 

copii 

Pondere elevi, % Pondere profesori, 

% 

Pondere elevi/ 

Pondere profesori 

262 19 32,72% 

f. Competenţe de 

utilizare a pc 

(Word+Excel) în 

rândul cadrelor did. 

Nr. cadre did. cu 

competenţe de utilizare 

a pc 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

19 19 100% 

g. Ponderea cadrelor 

didactice cu gradaţie 

de merit 

Nr. cadre didactice cu 

gradaţie de merit 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

1 19 1,9% 

h. Ponderea cadrelor 

didactice care în 

ultimii 5 ani au urmat 

cel puţin o formă de 

perfecţionare  

Nr. cadre didactice 

care în ultimii 5 ani au 

urmat cel puţin o 

formă de perfecţionare 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

19 19 100% 

 

 
 

IV .3.d. Personal didactic auxiliar:  3 

- 0,50 administrator financiar 

- 1 administrator financiar patrimoniu 

16%

26%
21%

37%

GRADE DIDACTICE

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant
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- 0,50 secretar 

IV.3.e. Personal nedidactic: 12 

- 9  îngrijitoare 

- 1 bucătar 

- 1 ajutor bucătar 

- 0,50 muncitor întreţinere (post vacant) 

 

IV.4 Resurse materiale 

IV.4.a. Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări: 

 

GRĂDINIŢA UNIVERSUL COPIILOR – str. Moldoveanu, nr.5-7 

 

Grădiniţa Universul copiilor 

Anul construcţiei 1977 

Anul ultimei renovări 2016 – reparaţii, igienizare 

Statutul clădirii Proprietatea Consiliului Local 

IV. 4.bOrganizarea spaţiului şcolar 

Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă/mp. Aprecierea stării 

Sală de clasă 9 594 Foarte bună 

Cabinet pe discipline -   

Laborator pe discipline -   

Sală de sport -   

Bibliotecă 2   

Centru de informare şi 

documentare 

-   

Cabinet CEAC 1 12 Foarte bună 

Cabinet metodic -   

Sală profesorală -   

Cabinet de asistenţă şi 

consiliere 

1            10,14 Foarte bună 

Atelier tehnologic -   

Sală muzeu/expoziţie -   

Sală TIC -   

Cabinet medical 1 12 Foarte bună 

Sală de lectură -   

Sală de festivităţi -   
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IV.4.b. Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente 

 

 

Starea clădirii 

Categorie Bună Necesită reparaţii 

minore 

Necesită 

reparaţii 

semnificative 

Aspect general X   

Aspectul faţadei X   

Acoperişul    

Burlane şi jgheaburi   X 

Uşi şi geamuri X   

Curăţenie X   

Antifonie, linişte necesară X   

Ventilaţie, aerisire X   

Curăţenia spaţiilor exterioare    

Amenajarea curţii şi aspectul ei  X  

Existenţa gardului împrejmuitor  X  

Amenajarea căilor de acces   X  

Sistem de siguranţă a elevilor X   

Sistem de siguranţă a mat. didactic X   

 

 

 

IV.5 Cultura organizaţională 

 Sloganul grădiniţei noastre este„Un loc în UNIVERS pentru fiecare”. 

 În grădiniţă există numeroase ritualuri şi ceremonii. Cele mai importante ritualuri sunt cele de 

început de an (mesele rotunde de la 1 septembrie în care se prezinţă noii angajaţi şi se povestesc 

întîmplări din concediu; decorarea grădiniţei cu flori şi ghirlande, afişarea panoului „Bine aţi venit!” 

 ( în prima zi de grădiniţă) şi ritualurile de sfârşit de an ( ceremonii în cadrul cărora sunt premiaţi cadre 

şi copii cu performanţe deosebite). Pe parcursul anului şcolar se marchează evenimentele personale 

(zilele de naştere, onomasticile, pensionările), dar şi evenimentele ce ţin de tradiţia şi cultura poporului 

român (Crăciunul, 8 martie, Ziua educaţiei). 



 16 

Există un tipar comportamental care se repetă în fiecare zi de luni: documentele educatoarelor 

sunt prezentate directorului pentru supervizare, se stabileşte calendarul activităţilor extracurriculare din 

acea săptămână şi se deleagă de către conducere sarcini specifice. 

Normele de comportament sunt bine stabilite prin Regulamentul Intern care se găseşte la 

avizierul grădiniţei şi Codul de etică profesională. Regulamentul intern este revizuit la începutul 

fiecarui an şcolar şi asumat sub semnătură de către toate cadrele didactice din unitate, părinţii copiilor 

care frecventează grădinita noastră. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa 

grădiniţei noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea moderată a 

vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii. 

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

toate activităţile să fie centrate pe copil, să se realizeze actvităţi extracurriculare diversificate care să 

satisfacă nevoile şi interesele copilului, ale părinţilor, ale comunităţii locale. Prin proiecte educaţionale 

se abordează laturi ale educaţiei necuprinse în curriculum-ul naţional. Se urmăreşte în permanenţă 

promovarea performanţei. 

 Valorile dominante sunt: colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament 

faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, 

dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, rutină, conservatorism, 

automulţumire. 

 Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare 

a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect reciproc şi 

sprijin reciproc.  

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile tuturor angajatilor, face aprecieri frecvente şi sincere 

la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control 

strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita angajaţilor. 
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ANALIZA SWOT 

 

MANAGEMENT 

  

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existenţa şi respectarea legislaţiei specifice 

 Existenţa Regulamentului intern avizat de către CA 

 Existenţa comisiilor şi consiliilor permanente, 

precum şi a celor cu caracter temporar 

 Eficientizarea Comisiei pentru asigurarea calităţii 

 Existenţa PDI bine fundamentat 

 Existenţa Programelor manageriale anuale  

 Existenţa Raportului privind starea şi caliatea 

învăţământului pe semestrul I şi anual 

 Existenţa Planului de măsuri pentru semestrul al II-

lea 

 Existenţa deciziilor pentru membrii comisiilor 

 Existenţa instrumentelor de lucru personalizate : 

fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii pentru 

personalul didactic-auxiliar şi nedidactic 

personaliazate cu atribuţii clare 

 Existenţa unor proceduri semnate de către angajaţi 

 Unele proceduri clare, specifice 

grădiniţei lipsesc:procedură privind 

măsurile ce se impun în cazul copiilor cu 

forme de grave de disabilitate fizică sau 

psihică; 

 Lipsa de pregatire a cadrelor didactice 

din grădiniţă în domeniul 

managementului educaţional, preţul 

ridicat al acestor cursuri raportat la 

veniturile cadrelor didactice; 

 Un singur cadru didactic din unitate este 

înscris în Registrul corpului de experţi în 

management educaţional. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul 

comunităţilor 

 Existenţa standardelor manageriale  europene 

 Cursuri de formare managerială oferite de 

formatori autorizaţi 

 Numărul mare de documente 

manageriale 

 Formate diferite ale aceloraşi  

documente manageriale solicitate de ISJ 

şi ARACIP 
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CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa noului curriculum în biblioteca fiecărei 

grupe, studierea lui permanentă şi implementarea 

corectă a acestuia 

 Respectarea planului de învăţământ pe fiecare nivel 

 Existenţa ofertei educaţionale a grădiniţei raportată 

la interesele copiilor, cerinţele părinţilor 

 Realizarea de către Consiliul pentru curriculum a 

CDŞ în conformitate cu nevoile comunităţii locale 

 Proiectarea anuală a curriculumului este originală, 

respectă particularităţile de vârstă ale copiilor, este 

în acord cu politicile curriculare actuale, la toate 

cele 9 grupe de copii 

 Planificările săptămânale ale activităţii instructiv 

educative abordează integrat curriculumul, respectă 

planul de învăţământ aprobat la nivel de învăţământ 

preşcolar 

 Existenţa contractelor de colaboarare cu părinţii 

pentru activităţile opţionale 

 Existenţa planificărilor întocmite corect şi avizate 

de I.S.J. Cluj pentru activităţile opţionale din 

grădiniţă 

 Completarea corectă a documentelor şcolare – în 

special a caietului educatoarei, conform 

informaţiilor primite în cadrul Consfătuirilor 

judeţene ale educatoarelor,Cercurilor pedagogice, 

programului de formare PRET şi în Comisiile 

metodice 

 Obiectivele operaţionale pentru fiecare activitate în 

 Educatoarele suplinitoare , debutante 

reuşesc cu foarte mare dificultate să  

realizeze activităţi conforme  

curriculumului : în special realizarea 

activităţilor integrate, a proiectelor 

tematice conform recomandărilor 

 Absenţa posibilităţii de remunerare 

financiară a educatoarelor-mentori 

 Lipsa unor profesori performanţi care să 

desfăşoare o paletă mai largă de 

activităţi opţionale cu copiii 
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parte sunt formulate corect şi derivă din obiectivele 

de referinţă propuse de curriculum 

 Utilizarea în mod constant a metodelor activ 

participative de către majoritatea educatoarelor în 

mod original, creativ, adecvate nevoilor de 

dezvoltare ale copiilor, specificului , temelor 

activităţilor propuse. 

 Realizarea ariilor de stimulare, amenajarea lor în 

permanenţă în funcţie de proiectele propuse şi de 

interesele copiilor; realizarea jocurilor alese pe 

grupuri mici, la aceste sectoare, astfel încât, prin 

dirijarea cu tact de către educatoare să nu se piardă 

din vedere atât dorinţele, aptitudinile copiilor, cât şi 

nevoile de recuperare a unor comportamente şi de 

formare a unor abilităţi, priceperi. 

 Utilizarea scrisorilor adresate părinţilor de către 

majoritatea educatoarelor 

 Realizarea unor hărţi de proiect sugestive pentru 

copii – utilizarea hărţilor de proiecte avizate MECT 

elaborate la nivel de ISJ Cluj, disciplina învăţământ 

preşcolar. 

 Înregistrarea permanentă a gradului de participare a 

copiilor la activităţile propuse, completarea 

constată a fişelor de evaluare individuale ale 

copiilor 

 Realizarea evaluărilor iniţiale şi formative conform 

standardelor în vigoare, elaborarea rapoartelor de 

evaluare, la fiecare grupă – redactarea acestor 

rapoarte în caietele educatoarelor. 

 Existenţa portofoliilor personale ale fiecărui copil 



 20 

care cuprind lucrări realizate pe parcursul întregului 

an şcolar. 

 Realizarea de activităţi extracurriculare: teatru de 

păpuşi (lunar), vizite, drumeţii în împrejurimile 

locaţiei grădiniţei. 

 Participarea educatoarelor împreună cu copiii la 

concursul naţional „Piticot” , „Cu Europa la joaca”. 

 Realizarea serbărilor dedicate Crăciunului, 

împreună cu copiii şi părinţii acestora.  

 Implicarea mai multor educatoare în  proiectele 

educaţionale ale ISJ Cluj, disciplina învăţământ 

preşcolar: Educaţia pentru sănătate, Ecogrădiniţa, 

Să citim pentru mileniul III, Primăvara 

copiilor,Curcubeul schimbării 

 Directorul grădiniţei a făcut parte din echipa de 

elaborare a ghidului metodic de specialitate pentru 

învăţământul preşcolar, „Piramida cunoaşterii” 

 Educatoarele Colcer Oana şi Pop Simona sunt 

coordonatorii practicii pedagogice din unitatea 

noastră în colaborare cu Facultatea de Învăţământ 

Primar şi Preşcolar,UBB CLUJ,anul I şi anul III 

 Derularea opţionalului de limba engleză cu 

educatoarele grădiniţei care deţin atestat  

 Îmbogăţirea bazei materiale cu material didactic 

diversificat în urma întocmirii necesarului de 

materiale pe grupe/ cabinete.  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Legislaţia care prevede existenţa CDS 

 Implicarea părinţilor în stabilirea ofertei 

educaţionale, curriculare 

 Insuficienţa fondurilor alocate poate 

face ca baza materială să împiedice 

realizarea tuturor solicitărilor 

 Schimbările legislative, multitudinea 
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 CDS permite valorizarea abilităţii sociale şi 

contribuie la socializarea copiilor 

 Curriculum precizează finalităţile educaţionale 

 

 

 

documentelor curricularre 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 10 cadre didactice sunt absolvente de studii 

universitare, toate celelalte urmează cursuri 

despecialitate în cadrul UBB Cluj 

 Se realizează permanent interasistenţe, activităţi 

demonstrative pentru cadrele didactice 

debutante,asistenţe ale directorului şi ale 

responsabilului comisiei metodice 

 Se organizează activităţi în care se diseminează 

exemplele de bună practică ale educatoarelor, 

informaţiile obţinute în cadrul diferitelor cursuri de 

formare 

 Toate educatoarele se implică în activitatea 

Comisiei metodice din unitate 

 Activitatea comisiei metodice se realizează 

conform planificării şi cuprinde multe activităţi 

demonstrative 

 Toate educatoarele participă la Cercurile 

pedagogice  

 Cadrele didactice au dezvoltate competenţele de 

lucru în sistemul informaţional  

 Directorul realizează asistenţe la activitate conform 

 Fluctuaţia destul de mare a personalului 

didactic 

 Cadrele didactice nu participă la 

simpozioane şi alte modalităţi de 

promovare a exemplelor de bună 

practică 

 Lipsa motivaţiei pentru cariera 

didactică, alegerea acestei profesii 

pentru perioadă determinată de către 

educatoarele  calificate tinere 

 „Migraţia” cadrelor didactice cu 

exerienţă către profesia de învăţătoare 

datorită oportunităţilor financiare 

oferite de sistemul after school şi 

numărul orelor de predare redus( 18 faţă 

de 25) 

 Procentul cadrelor didactice debutante 

foarte mare în raport cu educatoarele cu 

experienţă 

 Numărul mare de cadre didactice 

nevoite să lucreze la al doilea angajator 
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graficelor; calificativele obţinute de cadrele 

didactice sunt în general „Foarte Bine „ 

 Grădiniţa beneficiază de servicii medicale asigurate 

de personal medical calificat 

 Întreg personalul nedidactic a absolvit cursul de 

igienă 

 Planul de şcolarizare a fost realizat 

 Prezenţa copiilor la grupe a fost bună şi foarte bună 

 Prezenţa copiilor la grupa mare este de 80-90% în 

general 

 

pentru a-şi suplimenta veniturile     

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Cursurile de formare organizate de Casa Corpului 

Didactic şi alte foruri acreditate 

 Activităţile Cercurilor pedagogice 

 Numărul mare de simpozioane şi sesiuni de 

comunicări existente la nivel naţional 

 Scăderea interesului cadrelor didactice 

tinere pentru profesie 

 Răcirea relaţiei grădiniţă-familie 

datorate lipsei de timp a părinţilor 

copiilor sau chiar absenţa acestora 

 Promovarea în mass-media a 

exemplelor negative în cea mai mare 

parte atrage neîncredere din partea 

beneficiarilor şi lipsă de interes din 

partea unor cadre didactice 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există autorizaţii  de funcţionare; 

 Există autorizaţii sanitar-veterinare; 

 S-a întocmit nota de fundamentare a bugetului pentru 

 

 Sistem de încălzire impropriu, lipsa  

microcentralelor 
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anul 2016, bugetul până la 31 decembrie 2015 a fost 

executat conform planului de venituri şi cheltuieli 

 S-au obţinut fonduri băneşti din resurse extrabugetare 

– donaţii ale părinţilor 

 S-au achiziţionat materiale de curăţenie de bună 

calitate care să conducă la menţinerea stării de 

sănătate a copiilor 

 S-au achiziţionat jucării pentru buna derulare a 

activităţilor pr centre de interes; 

 S-a întocmit referatul privind lucrările de igienizare şi 

reparaţii necesare în anul 2016 şi s-a înaintat către 

Consiliul Local Cluj-Napoca 

 A fost aprobat necesarul de fonduri de la bugetul local 

şi corespunde în parte nevoilor de bună funcţionare a 

instituţiei 

 Bugetul a fost repartizat pe capitole pe baza analizei 

cheltuielilor din anul 2015 

 S-aurecuperat sumele datorate către grădiniţă de Casa 

de Asigurări de Sănătate prin preocuparea contabilului 

Tătaru Loredana şi a secretarului Molnar Ioana  

 S-au executat diverse lucrări de reparaţii curente: 

schimbare de uşi pentru ieşirile de urgenţă vizând 

siguranţa şi securitatea copiilor, reabilitarea relelei 

electrice, renovarea completă a blocului alimentar, 

montarea sistemelor de supraveghere cu camere a 

spaţiilor interioare, dar şi a perimetrului grădiniţei; 

montarea porţii şi crearea aleii de acces spre clădirea 

II 

 S-a Îmbogăţit baza materială cu material didactic 

diversificat în urma sponsorizării grădiniţei de către 

 Lipsa contoarelor separate pentru apă 

şi încălzire 

 Lipsa spaţiului pentru amenajarea 

cabinetului metodic  

 Lipsa unui spaţiu destinat 

activităţilor sportive şi a celor 

opţionale organizate cu grupuri mici 

de copii 
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Kaufland România pentru toate grupele din grădiniţă 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenţa proiectelor cu finanţare extrabugetară 

 Cadru legislativ favorabil sponsorizărilor 

 Cadru legislativ favorabil direcţionării voluntare a 

unor procente din venituri către instituţii  

 Progresul accelerat conduce la 

degradarea morală accentuată a bazei 

materiale 

 Finanţarea per capita nu este corelată 

cu Legea educaţiei 

 Nevoia de a înscrie tot mai mulţi 

copii în grupe pentru a obţine fondul 

de salarii, ceea ce contravine Legii 

educaţiei şi pune în pericol calitatea 

actului educativ şi siguranţa 

preşcolarilor. 

 

RELAŢII COMUNITARE, PARTENERIATE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există parteneriat cu familia la fiecare grupă de copii 

 Se organizează şedinţele cu părinţii la început de an 

şcolar 

 Funcţionarea cu succes a programului de integrare a 

copiilor în grădiniţă alături de părinţi dedicat grupelor 

mici; 

 Există contract de colaborare cu teatrul de păpuşi 

 Există contract de colaborare cu şcoala de muzică 

 Există parteneriatul cu Şcoala „Liviu Rebreanu” 

 Există o bună colaborare a reprezentanţilor grădiniţei 

cu ISJ Cluj, cu Prefectura Judeţeană Cluj, Consiliile 

Locale 

 Insuficienţa activităţilor comune 

educatoare-părinţi-copii 

 Lipsa unor parteneriate cu alte 

grădiniţe 

 Lipsa experienţei în elaborarea  

unor proiecte cufinanţare europeană 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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 Interesul şcolilor primare în a-şi prezenta oferta 

curriculară şi extracurriculară în grădiniţe 

 Disponibilitatea unor instituţii în a realiza proiecte de 

parteneriat 

 Existenţa Programului ”Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!” 

 

 Organizarea defectuoasă a 

parteneriatelor 

 Insuficientă  implicare a părinţilor în 

activităţile extracurriculare 

desfăşurate în grădiniţă 

 Slaba informare cu privire la 

specificul şi activităţilor desfăşurate 

în grădiniţă   către instituţiile posibile 

partenere 

 

 

 

 

V. ŢINTE STRATEGICE 

 

1. Diversificarea ofertei educaţionale a grădiniţei, prin elaborarea curriculumului (CDS) 

la decizia şcolii în acord cu nevoile de dezvoltare ale copiului preşcolar  

2. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a 

întregului personal al grădiniţei  

3. Eficientizarea echipelor de lucru prin delegarea de responsabilităţi individuale în 

acord cu aptitudinile şi competenţele fiecăruia 

4. Promovarea activităţilor outdoor într-un mediu natural special amenajat 

5. Consilierea părinţilor şi implicarea activă a acestora în acţiuni care vizează 

optimizarea activităţii din grădiniţă 

6. Dezvoltarea de programe de interes comun împreună cu organizaţii 

nonguvernamentale, comunitatea locală, instituţii culturale 

7. Asigurarea tranparenţei în relaţia cu massmedia 

 



VI. SCOPURI  ŞI  OBIECTIVE  STRATEGICE 

 

1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N.C.Ş. în grădiniţă; 

 

2. Proiectarea  activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste; 

 

3. Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă; 

 

4. Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării ; 

 

5. Aplicarea corectă şi creativă a Curriculumului naţional, elaborarea Curriculum-ului la 

decizia grădiniţei; 

 

6. Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate 

cu noile reglementări; 

7. Asigurarea educaţiei complementare  a copiilor (educaţie pentru sănătate şi educaţie 

alimentară, cultură, sport); 

8. Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei discriminări) la serviciile 

educaţionale oferite de grădiniţă, în baza Planului de şcolarizare aprobat; 

9. Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în 

carieră în specialitate;  

10. Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice; 

 

11. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora; 

 

12. Creşterea calităţii mediului educaţional; 

 

13. Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 

14. Implicarea directă a părinţilor în activitatea managerială a grădiniţei; 

 

15. Colaborarea grădiniţei cu ISJ Cluj, Consiliul Local şi Primăria, pentru dezvoltarea de 

proiecte şi programe de interes comun; 
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16. Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară şi chiar din alte 

ţări. 

 

VII. RESURSE STRATEGICE 

 

 Cadre didactice calificate în procent de 100%; 

 

 Bază materială în conformitate cu standardele de dotare minimală a grădiniţelor de copii; 

 

 Documente curriculare actualizate; 

 

 Parteneri din rândul comunităţii locale; 

 

 Beneficiari indirecţi implicaţi în dezvoltarea grădiniţei; 

 

 Oraşul universitar în care se dezvoltă grădiniţa; 

 

 Instituţiile culturale ale oraşului; 

 

 Programele educaţionale existente la nivel naţional şi local. 

 

 



VIII. OPŢIUNI  STRATEGICE/ PLANURI OPERAŢIONALE 

 

 

ŢINTA 

STARATEGI

CĂ  

INDICATORI 

PERFORMANŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONS

ABILI-

TĂŢI 

CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

1.Diversifica- 

rea ofertei 

educaţionale 

a grădiniţei 

prin 

elaborarea 

curriculumu-

lui (CDS) la 

decizia şcolii 

în acord cu 

nevoile de 

dezvoltare ale 

copiului 

preşcolar 

Creşterea gradului 

de satisfacţie a 

părinţilor copiilor 

înscrişi în 

grădiniţă şi a 

comunităţii faţă 

de unitatea 

noastră de 

învăţământ; 90% 

dintre ei ne 

aşteptăm să fie 

mulţumiţi 

Includerea în 

oferta 

educaţională de 

activităţi noi. 

Existenţa la 

fiecare grupă a 

unui opţional 

derulat de 

educatoare pe 

baza propriilor 

aptitudini 

identificate 

Implicarea 

preşcolarilor în 

activităţile noi. 

Desemnarea 

persoanelor care vor 

organiza şi desfăşura 

aceste activităţi. 

Intocmirea 

planificărilor ce 

vizează aceste 

activităţi. 

 

Achiziţionarea de 

materiale specifice. 

Implicarea 

instituţiilor 

abilitate 

Implicarea 

părinţilor în 

susţinerea 

proiectului . 

Contracte de 

achiziţii cu 

furnizori 

specializaţi. 

Chestionare

focus-grup, 

analize, 

studii de 

impact 

Educatoa-

rele  

Responsa-

bil comisie 

curriculum 

Director 

 

 

2.Formarea 

si dezvoltarea 

profesională 

a întregului 

personal al 

grădiniţei 

Obţinerea 

gradelor didactice 

în procent de 

100% de către 

toate cadrele 

didactice înscrise 

.  

 

 

 

Prezentarea unor 

activităţi model la 

grupă, structurate 

modern (activităţi 

interdisciplinare, 

activităţi integrate, 

metodeinteractive. 

şi susţinute de 

proiecte de 

activitate bine 

Participarea 

educatoarelor la 

cursuri de formare 

care vizează 

aprofundarea 

curriculumului pentru 

învăţămînt preşcolar 

Desfăşurarea de 

activităţi 

demonstrative în 

Achiziţionarea de 

auxiliare didactice 

care să susţină 

învăţarea. 

Elaborarea de 

proiecte-model şi 

referate pentru 

temele studiate. 

Colaborare cu 

CCD şi ISJ în 

vederea formării 

cadrelor 

didactice; 

Schimb de 

practici cu 

grădiniţe din 

zonă. 

Analize, 

studii de 

impact, 

asistenţe la 

actvităţi 

 

 

Educatoa-

rele  

Responsa-

bil comisie 

metodică 
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OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONS

ABILI-

TĂŢI 

CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

 

 

 

 

fundamentate 

Realizarea 

formării 

profesionale la 

nivelul 

standardelor de 

pregătire 

internaţionale prin 

stimularea 

cadrelor didactice 

de a urma cursuri 

de dezvoltare 

profesională. 

cadrul Comisiei 

metodice. 

Studiu individual al 

cadrelor didactice. 

 

5.Consilierea 

părinţilor si 

implicarea 

activă a 

acestora în 

acţiuni care 

vizează 

optimizarea 

activităţii din 

grădiniţă 

Informarea 

corectă şi 

promptă a 

părinţilor despre 

activitatea din 

grădiniţă; 

implicarea a 90% 

dintre părinţi în 

activităţile şi 

programele 

derulate 

Realizarea de 

parteneriate 

grădiniţă-familie, 

de activităţi 

curriculare şi 

educative 

împreună cu 

părinţii şi copiii, 

şedinţe cu părinţii 

în care se prezintă 

rapoartele de 

evaluare a 

rezultatelorcopiilo

r. 

Acordarea de sprijin 

pentru părinţi oferit 

de cele cadrele 

didactice . 

Pregatirea părinţilor 

prin activităţi în 

cadrul proiectului 

educaţional 

„Curcubeul 

schimbării”. 

 

Amenajarea unui 

loc al părinţilor cu 

publicaţii de 

specialitate şi 

informaţii despre 

evenimentele ce 

urmează în 

grădiniţă. 

Monitorizarea şi 

actualizarea site-

ului grădiniţei. 

 

Realizarea 

parteneriatului 

grădiniţă familie, 

la fiecare grupă. 

Colaborarea cu 

specialişti în 

vederea 

desfăşurării 

activităţilor de 

informare şi 

dezvoltare a 

părinţilor. 

Chestionare

focus-grup, 

analize, 

studii de 

impact, 

portofolii 

Educatoa-

rele, 

Consilier 

şcolar, 

Director 
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OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

RESPONS

ABILI-

TĂŢI 

CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3   4 5 7 

Constituirea 

Consiliului 

reprezentativ al 

părinţilor . 

 

4.Promovare

a activităţilor 

outdoor într-

un mediu 

natural 

special 

amenajat 

Existenţa unor 

zone verzi 

tematice care să 

favorizeze 

desfăşurarea 

activităţilor de tip 

outdoor cu 

preşcolarii 

grădiniţei. 

Organizarea de 

activităţi practice 

cu copiii, în 

vederea 

amenajării 

spaţiului verde. 

Desfăşurarea unor 

activităţi cu 

caracter ecologic. 

Realizarea unor 

activităţi în mediu 

natural amenajat. 

 

Participarea 

angajaţilor unităţii, a 

copiilor, părinţilor 

precum şi ai altor 

reprezentanţi ai 

comunităţii locale , în 

activităţile 

organizate. 

Delimitarea spaţiului 

grădiniţei şi stabilirea 

zonelor principale: 

zona de jocuri de 

mişcare, centrul de 

lectură, grădina de 

legume, zona de flori. 

Responsabilizarea 

fiecărei grupe de 

copii în vederea 

amenajării şi îngrijirii 

unei anumite zone. 

Finanţări obţinute 

prin proiecte. 

Contribuţii în 

natură ale părinţilor 

şi comunităţii 

locale. 

Unelte si materiale 

deţinute de 

grădiniţă.  

Implicarea 

personalului, a 

părinţilor şi a 

voluntarilor. 

Consultarea 

specialiştilor. 

Grădina de 

flori, 

Grădina de 

zarzavat 

Mapa cu 

foografii. 

Educatoa-

rele, 

Consiliul 

părinţilor, 

Director 



IX. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

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

aprobate de CA şi CP . 

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

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

proceduri; 

 Existenţa procedurilor privind trasabilitatea alimentelor; 

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

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

 Introducerea în oferta educaţională a unui număr de 4 activităţi opţionale, atractive în vederea 

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

 Elaborarea şi implementarea a maximum 3 proiecte educaţionale în cadrul programelor naţionale 

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

sănătate”, „Educaţia rutieră”, „Kalokagathia”, „Educaţie ecologică”, Educatie pentru schimbare- 

„Curcubeul schimbarii”. 

 Înscrierea copiilor în grădiniţă, până la 25 de copii la fiecare grupă; 

 Realizarea săptămânală a întâlnirilor în cadrul comisiei metodice; 

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

zonale; 

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

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

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

acreditate. 

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

auxiliarelor curiculare avizate MENCS; 

 Întreţinerea optimă a mediului educaţional prin amenajarea unui mediu natural favorabil stimulării 

copilului la explorare şi cunoaştere. 

 Asigurarea prezenţei reprezentanţilor părinţilor în toate consiliile şi comitetele prevăzute în 

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

interes ale grădiniţei. 

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

 

 

Pe termen scurt: 

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

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

 Participarea copiilor la concursurile naţionale în procent de 80 %; 

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

extreme); 

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

concursuri, vizite, excursii. 

 

Pe termen mediu: 

 Promovarea imaginii grădiniţei în comunitatea locală, atragerea finanţărilor extrabugetare; 

 Creşterea calităţii întregului proces (educaţie, servicii sociale, servicii medicale) din grădiniţă; 

 Continuarea şi extinderea parteneriatelor existente la nivelul grădiniţei; 

 

Pe termen lung: 

 Menţinerea personalului şi formarea continuă a acestuia; 

 Creşterea calităţii relaţiilor parteneriale; 

 

X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

 

Evaluare internă: 

 Asistenţe şi interasistenţe la activitate; 

 Informări săptămânale, lunare, semestriale la avizierul grădiniţei ; 

 Rapoarte    semestriale/anuale; 

 Analize în Consiliul de  Administraţie; 

 Sondaje de opinie, studii de impact; 

 Chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor; 
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 Portofolii ale  copiilor şi educatoarelor; 

 Portofolii ale tuturor comisiilor; 

 Instrumente de lucru elaborate în unitate; 

 Portofoliul directorului. 

 

Evaluare externă: 

 Inspecţii curente, inspecţii speciale, inspecţii tematice 

 Raport de analiză al ISJ Cluj 

 Evaluare instituţională ARACIP 

 Monitoizarea copiilor din clasa pregătitoare proveniţi din unitatea noastră 

 

 

 

BAZA LEGALĂ 

 

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

 Ordinele, notele, notificările şi precizările emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării  Ştiinţifice; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în 

Monitorul Oficial; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Şerban Iosifescu, Editura 

ProGnosis, 2001 

 Buletine informative ale Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar, Ş. 

Iosifescu, 2000 

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

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

 Strategia educaţiei timpurii 

 Programul de Guvernare, cap.5 – Politica în domeniul educatiei; 

 Agenda Lisabona („Educatia si formarea în 2010”); 

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