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ARGUMENT 

Planul managerial, pentru anul şcolar 2021-2022, are în vedere direcţiile reformei învăţământului 

rezultate din documentele Ministerului Educației, planul de dezvoltare instituțională al grădiniței 

2021 – 2025 şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea 

grădiniței, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului 

European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe 

tot parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei. 

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor 

care să-i ajute pe copii să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării 

proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de 

învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi 

responsabil. 

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

grădiniță: 

 Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare a cadrelor didactice;

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;

 Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ la nivelul 

unităţii;

 Stimularea educaţiei permanente;

 Reforma educaţiei timpurii;

 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor;

 Susţinerea în manieră integrală a educaţiei, cercetării şi inovării;

 Promovarea managementului calităţii în conducere, al activităţii de cercetare şi 

perfecţionare.



VIZIUNEA Grădiniței nr. 2021 

Grădiniţa  nr. 239 este o grădiniţă care urmăreşte dezvoltarea individuală a copiilor pe toate 

planurile şi garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială într-un climat de muncă 

şi învăţare stimulativ şi creativ. 

 

MISIUNEA Grădiniței nr. 239 

Misiunea grădiniţei este de a asigura o educaţie de calitate prin desfăşurarea unui act educaţional 

de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi independente şi creative, la formarea 

unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii 
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şcolare şi la orice situaţie în viaţă. 

Grădinița  nr. 239 urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, 

desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice , sensibil la 

nevoile locale şi regionale. 

Valorile promovate sunt: 

 Autodisciplina –a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 Altruism- capacitatea de a oferi ceva sau de a ajuta pe cineva fără a cere ceva în schimb. 

 Autonomie - să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative; să ne formăm 

un stil de învăţare autocondusă/autonomă - deprindere esenţială pentru „învăţarea de-a lungul 

întregii vieţi”; 

 Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  

 Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. 

 Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.  

 Nobleţea –a fi mai bun, mai drept, mai vrednic. 

 Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană.  

 Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile/proiectele şi 

activităţile extraşcolare/extracurriculare în aşa fel încât să formeze copii care să fie în stare:  

 să-şi rezolve singuri problemele;  

 să înveţe să se protejeze singuri; 

 să comunice în mod eficient cu ceilalţi;  

 să fie autonomi în viața de zi cu zi. 

 

Analiza SWOT - realizată în urma analizei factorilor interni, pe următoarele paliere: 

- Management; 
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- Curriculum; 

- Resurse umane; 

- Resurse materiale și financiare; 

- Relații comunitare și activitatea aducativă. 

 

                               Management  

Puncte tari 

 
Puncte slabe 

 Existenţa Curricumului naţional şi a 

Planurilor cadru de învăţământ pentru 

nivelul preşcolar, program prelungit. 

 Existenţa Programelor instructiv-

educative pentru nivelul de învăţământ 

preşcolar. 

 Existenţa legilor privitoare la 

reglementarea sistemului de învăţământ 

(Legea Învăţământului nr. 1/2011, a 

Hotărârilor şi Ordonanţelor emise de 

Guvernul României, a tuturor actelor 

normative ce decurg din legile mai sus 

menţionate) 

 Existenţa Regulamentului intern; 

 Existenţa Ofertei educaţionale a grădiniţei, 

raportată la interesele copiilor, cerinţele 

părinţilor; 

 Existenţa Proiectului de Dezvoltare 

Instituţională bine fundamentat; 

 Existenţa Planului operaţional; 

 Existenţa instrumentelor de lucru 

personalizate: fişa postului şi fişa de 

evaluare a activităţii pentru personalul 

didactic - auxiliar şi nedidactic, 

personalizate cu atribuţii clare; 

 Existenţa unor proceduri operaţionale, 

aparute din dorinţa de standardizare a 

unor procese specifice. 

 Implementarea programului de integrare 

a prescolarilor cu nevoi speciale, 

 Numărul mare de materiale şi documente 

care justifică managementul instituţiei 

sunt o piedică în derularea autentică şi 

eficientă a procesului instructiv-educativ; 

 Lipsa programelor oficiale de lucru pentru 

copiii între 2 şi 3 ani – segment de vârstă 

care solicită din ce în ce mai multe locuri 

în grădiniţe; 

 Dezinteresul  unor cadre didactice pentru 

cursurile de formare;  

 Birocraţia care copleşeşte activitatea 

educatoarelor, care au un număr 

semnificativ de documente de completat; 

 Taxele şi costurile semnificativ mai mari 

decât cele aferente învăţământului de stat; 
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modalitate de a valoriza in mod egal pe toti 

copiii; 

 Implicarea directă a părinţilor, care va 

permite alegerea unui pachet de discipline 

opţionale bine adaptat nevoilor şi 

intereselor copiilor; parteneriatele cu alte 

grădiniţe care se pot extinde la nivel 

national; 

 Programul prelungit le permite copiilor 

efectuarea de activităţi suplimentare de 

pregătire individuală, în scopul 

recuperării, aprofundării, sau obţinerii de 

performante superioare;  

 Finanțarea/Autofinanţarea 

şiadministrarea/ autoadministrarea care 

permit achiziţionarea rapidă de material 

didactic, asigurarea meniului zilnic al 

copiilor, asistenţă medicală si de urgenta; 

 Selectarea cadrelor didactice, bazată, 

deopotrivă, pe propriul sistem de valori şi 

pe recomandările Inspectoratului 

Școlar/M.E.;  

 Timpul şi resursele care permit formarea 

şi consilierea cadrelor didactice noi, în 

sensul adaptării şi îndeplinirii obiectivelor-

cheie trasate de manageri;  

 Numărul potrivit de cadre didactice, care 

permite tratarea individualizată, 

diferenţiată a copiilor;  

 Numărul mic de copii în grupă şi 

posibilitatea de tratare diferenţiată; 

 Contribuţiile financiare ale părinţilor 

completate de acţiuni de strângere de 

fonduri sau donaţii;  

 Sălile de grupă care permit organizarea lor 

multifuncţională;  

 Nevoile de echipament tehnic sau didactic 

reglate permanent; 

 Spatiile auxiliare care permit desfăşurarea 

activităţilor opţionale;  

Oportunităţi 

 
Ameninţări 
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 Descentralizarea sistemului de 

învăţământ; 

 Existenţa standardelor manageriale; 

 Existenţa cursurilor de formare oferite de 

furnizori de formare autorizaţi; 

 Identificarea schimbărilor şi a stărilor de 

fapt care îi vizează pe   colaboratori şi 

finanţatori; 

 Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul 

comunităţii. 

 Invăţământul este prioritate naţională;  

 Deschiderea faţă de internaţionalizare;  

 Lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic prin multiple forme;  

 Existenţa multiplelor posibilităţi de 

informare (internet) şi de formare a 

cadrelor didactice (programe naţionale, 

internaţionale);  

 Incheierea contractelor-cadru de 

colaborare între grădiniţă şi diverse 

instituţii;  

 Accentuarea rolului parteneriatului în 

dezvoltarea unităţii şcolare.  

 Lipsa unor proceduri coerente de 

implementare a standardelor manageriale; 

 Incoerenţa politicilor educaţionale; 

 

 

Curriculum  

În Grădinița nr. 239 oferim un program educațional  pe tot parcursul zilei. Programul nostru 

respectă Curriculumul Național aprobat de Ministerul Educației și este structurat astfel încât să ajute 

copilul să învețe să devină independent, să aibă încredere în sine, să rezolve probleme și să ia decizii, 

fără a depăși limitele care îi oferă acestuia siguranță. Grădinița oferă copilului șansa de a interacționa 

pozitiv cu copii de aceeași vârstă, să învețe să se exprime, să devină creativ, responsabil, să înceapă să 

manifeste interes și bucurie față de învățătură. Scopul programului nostru este asigurarea unei atmosfere 

stimulante și creative care să permită copilului să evolueze la nivelul propriului stadiu de dezvoltare și 

să faciliteze, fără a forța, trecerea sa la următoarea etapă de dezvoltare. 

Materialele curriculare utilizate în procesul educational sunt: 

 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 
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 Ghidul de bune practici. 

 Managementul grupei. 

 Auxiliare curriculare. 

 CDŞ stabilit în urma consultării părinţilor. 

În întreaga activitate educațională ne-am propus și am realizat ca  educatoarele să devină din 

simpli transmiţători de informaţii, organizatori ai mediului de învăţare, accentul fiind pus pe implicarea 

activă/explorativa a copilului în procesul de predare – învăţare - evaluare. Această formare participativă 

pe care o implica învăţarea activă centrată pe copil, se regăseşte în planurile de lecţie si în planificările 

didactice care au fost adaptate noii viziuni, dar şi in rezultatele la învăţătură și la diferite concursuri.  

Activităţile pe care educatoarele la întreprind la  grupă, se desfăşoară utilizând diverse materiale 

şi resurse didactice (calculatorul şi soft-urile educaţionale pentru diferite disciplinem aparate, machete, 

planşe, video, casete video si CD-uri). 

Activitatea la grupa se bazează pe: ghiduri metodologice pentru profesori şi pentru copii, materiale 

didactice auxiliare, fişe de lucru, lucrări practice, caietul educatoarei. 

In dotarea si elaborarea acestora, personalul didactic  şi parintii copiilor  gradinitei noastre şi-

au adus o reală contribuţie.  

Folosind toate aceste materiale şi resurse didactice care ţin cont de evoluţia diferitelor domenii, 

copiii pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, realizând „produse intelectuale” 

(proiecte, desene, planse,fise, teme). Sub îndrumarea cadrelor didactice, acestea au devenit şi vor 

deveni în mare parte resurse didactice pentru generaţiile următoare. 

Pentru a răspunde  standardelor cerute actului de învăţare, în fiecare an școlar pe perioada 

prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională s-a îmbogățit și s-a perfecționat baza materială, 

respectiv dotarea cu materiale şi resurse didactice cu sprijinul comunităţii locale, prin iniţiative proprii, 

cu resursele atrase, prin  fonduri structurale si printr-un management eficient. 

In acest sens  gradinita noastra se bazeaza pe Curriculumul National pentru  Invatamantul 

Prescolar urmand planul de invatamant in vigoare. 

Puncte tari Puncte slabe 

 Respectarea şi asigurarea curriculumului, conform 

documentelor curriculare în vigoare; 

 Întocmirea corectă a programelor grupelor, 

corespunzător nivelelor de vârstă; 

 Ancorarea unor cadre didactice în modelul de 

proiectare şi desfăşurare a procesului 

instructiv – educativ în manieră tradiţională. 

 Absenţa unor programe coerente sau 

îndrumătoare de predare a limbilor străine la 

vârste mici; 



7 
 

 Utilizarea auxiliarelor în scopul sporirii 

randamentului învăţării, de către majoritatea cadrelor 

didactice; 

 Stabilirea tematicii în concordanţă cu particularităţile 

de vârstă ale copiilor şi nevoia lor de dezvoltare;  

 Individualizarea instruirii pe baza unui proces de 

identificare a nevoilor; 

 Selectarea şi propunerea unor activităţi opţionale în 

concordanţă cu nevoile copilului;  

 Realizarea şi aplicarea unui chestionar de satisfacţie  

părinţilor în vederea diagnosticării corecte a gradului 

de dezvoltare a copiilor; 

 Realizarea de activităţi extracurriculare diverse: 

teatru de păpuşi, vizite la biblioteci, expoziţii, excursii, 

serbări; 

 Oferta CDŞ variată care permit dezvoltarea şi 

manifestarea unor caracteristici individuale   80%; 

 Lipsa programelor oficiale de lucru pentru 

copiii între 2 şi 3 ani – segment de vârstă care 

solicită din ce în ce mai multe locuri în 

grădiniţe; 

 

Oportunităţi 

 
Ameninţări 

 Accesul liber al cadrelor didactice la procesul de 

elaborare a auxiliarelor didactice; 

 Existenţa pe piaţă a soft-urilor educaţionale; 

 Existenţa diferitelor concursuri de cultură 

generală, organizate la nivel naţional; 

 Concurența neloială a altor gradinite aflate 

in zona; 

 Costurile uneori prea mari ale ofertei de 

optionale si auxiliare de pe piata. 
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Resurse umane 

Personal didactic 

Personalul didactic va avea pregătire de specialitate, acestea fiind cerinţele minime de acceptare 

pentru educatoarele care conduc grupele. 

        Grădiniţa va promova o politică de recrutare timpurie şi de formare intensivă a cadrelor didactice, 

în cadrul unor programe proprii. Fiecare cadru didactic va realiza activităţi frontale, va conduce cluburi 

sau programe individuale de ameliorare, recuperare, aprofundare sau accelerare a învăţării. Toate 

cadrele didactice vor beneficia de drepturile prevăzute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

         Se vor asigura condiţiile necesare perfecţionării permanente a personalului, după un program de 

lucru individualizat şi conform evaluărilor anuale. 

        Personalul administrativ sprijină desfăşurarea procesului instructiv-educativ in condiţii optime, 

prin: 

 Director - care asigură buna funcţionare şi întreţinerea tuturor bunurilor/dotărilor; 

 Angajaţi: asistenta medicala - asigură triajul epidemiologic al copiilor; 

 Ingrijitori - asigură ordinea si curăţenia; 

 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 Evaluarea corecta a cadrelor didactice 

pentru ocuparea posturilor; 

 Cadre didactice cu pregatire 

profesionala superioara; 

 Realizarea planului de scolarizare 

 Formarea unor grupe de prescolari 

omogene 

 Asigurarea continuitatii educatoarelor 

la grupe 

 Realizarea incadrarii personalului 

didactic si nedidactic necesar 

functionarii gradinitei  

 Receptivitatea cadrelor didactice spre o 

noua abordare a curriculumului 

 Relatiile interpersonale (educatoare-

copil,conducere-subalterni, educatoare-

părinţi, educatoare - educatoare etc.) 

 Motivare preponderent extrinseca pentru 

dezvoltare profesionala (determinata insa 

si de factori externi ce tin de sistem), 

adesea fara acoperire in finalitati;  

 Limitarea posibilităţilor de realizare a 

unor activităţi datorită unor constrângeri 

normative; 

 Timp calitativ puţin petrecut de părinţi cu 

copii lor. 
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existente favorizeaza crearea unui 

climat educational deschis, stimulativ; 

 Exista o buna delimitare a 

responsabilitatilor cadrelor didactice, 

exista comisii constituite pe diverse 

probleme precum si o bună coordonare 

a acestora; 

 Colaborarea buna cu toti partenerii 

educationali; 

Oportunităţi 
 

Ameninţări 

 Varietatea cursurilor de formare si 

perfectionare; 

 Realizarea feedback-ului informațional 

între părinți și educatoare; 

 Număr mare de cadre didactice 

motivate pentru formarea continuă; 

 Întâlniri frecvente, ori de câte ori este 

cazul între educatoare și părinți 

(consiliere, ședințele cu părinții); 

 Posibilitatea de a dezvolta activităţi şi 

programe educaţionale  cu diverse  

instituţii şi ONG-uri; 

 Posibilitatea de a găsi oportunităţi de 

colaborare şi dezvoltare de proiecte 

prin intermediul internetului; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 Evaluarea personalului didactic prin 

fișa tip de evaluare și graficul de 

asistențe și interasistențe planificat în 

decursul unui an școlar; 

  Dezvoltarea personalului in 

concordanta cu obiectivele si 

Regulamentului grădiniței; 

 Îndrumarea personalului prin obiective 

diversificate de catre specialisti din 

afara organizatiei; 

 Scaderea in timp a natalitatii; 

 Criza de timp a parintilor ce reduce 

implicarea acestora in sprijinirea 

dezvoltarii copiilor; 

 Supraîncărcarea cadrelor didactice cu 

sarcini şi activităţi neremunerate; 

 Promovarea atitudinii de cult al  muncii, in 

familie; 

 

 

 

 

Resurse financiare şi materiale 

În fiecare an școlar adiministratorul financiar al grădiniței întocmește bugetul de venituri şi 

cheltuieli. 
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Principalele surse/venituri ale bugetului grădiniței sunt: 

a) Veniturile obtinute din taxele copiilor (inscrisi la gradinita), venituri care au urmatoarele 

destinații: 

-  cheltuieli de capital (investiții). 

- cheltuieli de personal (salarii); 

- bunuri şi servicii (furnituri de birou, materiale curățenie, încălzit, iluminat, apă, canalizare, 

salubritate, transport, poşta/telecomunicații, prestări servicii, obiecte de inventar, deplasări, 

cărți/publicații, pregătire profesională, servicii publicitate); 

b) Alte surse: sponsorizări si resurse extrabugetare. 

 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 Cladire special amenajata, destinata 

activitatii cu copii prescolari si 

programului prelungit; 

 Se inscrie standardelor igienico 

sanitare; 

 Curte special amenajata pentru jocurile 

in aer liber; 

 Baza materiala corespunzatoare 

desfasurarii procesului instructiv 

educativ; 

 Gestionarea eficienta a fondurilor 

bugetare: 

       - cheltuieli intretinere si reparatii 

       - achizitii 

 Echipamente audio-video 

 Conectare la internet 

 Sala pentru servit masa 

 Spații administrative 

 Izolator 

 Bibliotecă 

 

 

 

 Instabilitate la nivel social şi economic; 

 Insuficienta stimulare financiară a 

personalului didactic administrativ. 

Oportunităţi 
 

Ameninţări 

 Posibilitatea de a găsi oportunităţi de 

colaborare şi dezvoltare de proiecte 

prin intermediul internetului; 

 Ritmul accelerat al schimbării tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 
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 Posibilitatea de a dezvolta activităţi şi 

programe educaţionale  cu diverse  

instituţii şi ONG-uri; 

 Autonomie în conceperea unei oferte de 

activităţi educative care să 

personalizeze gradinita şi să-i crească 

reprezentativitatea la nivel judeţean şi 

naţional. 

existente, cat si costul foarte ridicat al 

aparaturii de ultima generatie; 

 Deteriorarea materialelor didactice, jocuri, 

jucării, mobilier, covoare etc.; 

 Creșterea prețurilor la materialele 

didactice, energie, agenți termici, etc; 

 Modificări fiscale și legislative frecvente 

care crează insecuritatea susținerii 

activității;  

 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 

valorile de referinţă afecteză contractele 

de achiziţii pe termen mediu şi lung. 

 

 

 

Relaţii comunitare şi parteneriat 

     În mod firesc, părintii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor 

din grădinite şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor, printr-o metodologie şi un 

curriculum specifice vârstei acestora. Dar educatia copiilor, priviti ca cei mai tineri membri ai unei 

comunităti, este  responsabilitatea  intregii  comunităti. Ea  este  leagănul  creşterii  şi devenirii 

copiilor ca viitori adulti, responsabili de menirea lor in folosul intregii comunităti. 

O  comunitate  care  plasează  educatia  printre  prioritătile  sale  este  o  comunitate  care 

actionează  conştient,  in  folosul  tuturor  membrilor  săi.   

Este  bine  ştiut  faptul  că,  pe  termen lung, investitia in educatie este cea mai valoroasă pentru 

societate. 

Atunci  când  părintii,  copiii  şi  ceilalti  membri  ai comunitătii  se  consideră  parteneri în 

educație,  se  creează  o  comunitate  de  suport  care  incepe  să  functioneze.   

În spiritul celor formulate mai sus, Grădinița nr. 239 are o foarte bună relatie de colaborare 

cu: Primăria sectorului 3 şi Consiliul local (consilieri); Inspectoratul  Şcolar Sector 3, Teatre, Muzee, 

agenti economici. 

Relatia de colaborare este întărită de nenumăratele activităti desfăşurate in parteneriat an de 

an, de spiritul de intr-ajutoare reciprocă cu prilejul târgurilor educationale, expozitiilor organizate 

la nivel de municipiu, spectacolelor dedicate diferitelor evenimente (1 Iunie, Crăciun ş.a.) 

simpozioanelor, meselor rotunde etc. 

Reprezentantii  Consiliului  local,  ai  Primăriei  Sectorului 3. participă  activ  la  viata grădinitei, la  
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deciziile  care  se  iau  in organismele  din  care  aceştia  fac  parte: Consiliul  de Administratie şi 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitatii. 

 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 Satisfacerea in cadrul normativ existent 

a nevoilor de educatie a unei parti 

reprezentative de populatie prin 

cresterea aderarii ofertei gradinitei la 

cererea concreta si colaborarea 

permanenta cu parintii si cu toti factorii 

comunitatii locale; 

 Colaborarea eficienta cu comunitatea 

locala: Primarie, politie, scoli, alte 

gradinite, Directia de sanatate publica, 

pompieri, biserica. 

 Implementarea unor programe 

educationale ce vizeaza parteneriate cu 

comunitatea locala; 

 Schimburi de experienta intrajudetene 

si interjudetene; 

 Parteneriat grădiniţă – familie bazat pe 

colaborare optimă în interesul 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei; 

 Desfăşurarea unor acţiuni de 

voluntariat, anual; 

 Colaborarea foarte bună şi sprijin din 

partea părinţilor în desfăşurarea 

activităţilor din cadrul parteneriatelor 

şi proiectelor derulate la nivelul 

grădiniţei.  

 

 

 

 Lipsa de timp a parintilor ce determina 

intreruperi ale actiunilor efectuate de 

grădiniță; 

 Resurse financiare limitate pentru 

realizarea unor activităţi în parteneriat. 
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Oportunităţi 

 
Ameninţări 

 Frecventa ocaziilor de care poate 

beneficia gradinita, pentru a putea 

promova si populariza potentialul si 

aportul sau social spre consolidarea   

imaginii unitatii, prin si in activitatile 

publice; 

 Promovarea atitudinii de cult al  

muncii, in familie; 

 Transformarea grădiniței in furnizor 

complex de educatie prin ofertarea de 

servicii  catre comunitate, modalitate 

prin care s-ar stabili o relatie directa 

intre cadrele didactice si parinti; 

 Promovarea unei imagini pozitive a 

grădiniţei; 

 Posibilitatea de a dezvolta proiecte 

locale, naţionale şi europene; 

 Sprijinul Primăriei sectorului 3, al 

Ministerului Educației și Inspectoratul 

Scolar al Municipiului București, al 

Inspectoratului școlar al sectorului 3. 

 Timpul limitat al părinţilor conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa 

grădiniței; 

 Lacune ale mecanismului de comunicare; 

 Concurenta altor gradinite; 

 Mass – media și folosirea excesivă a 

computerului de către copii; 

 Prejudicii de imagine, morale și fizice 

aduse de mass - media învăţământului 

românesc; 

 Organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea 

efectelor scontate; 
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Analiza PESTE 

 
Contextul politic 

Politica educaţională propusă de grădinița noastră este pe deplin în concordanţă cu politica 

educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului 

din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, ci serveşte educaţiei 

tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, 

imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

Cadrele didactice aderă la politicile naţionale şi internaţionale privind egalitatea de şanse; în educaţie, 

sunt deschise la schimbare şi chiar au iniţiative pentru schimbare. Autorităţile locale au o politică 

deschisă şi pozitivă, prin strategia adoptată, sprijinind dreptul la educaţie a grupurilor dezavantajate. 

Din punct de legislativ si organizatoric, demersul didactic din Grădiniței nr. 239 va fi reglementat de: 

Legea educatiei nationale nr.1/2011, Legea 87/2006 - Privind Asigurarea Calităţii în Educaţie, 

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 

 Politicile educationale la nivel national se bazeaza pe principiul descentralizarii, 

descongestionarii, eficientei si egalizarii sanselor si a compatibilizarii cu standardele 

internationale. 

 Implementarea standardelor de referinta in ceea ce priveste calitatea in educatie. 

 Gradinita a dobandit autonomie in ceea ce priveste curriculum-ul flexibil adaptat la interesele 

copiilor si la disponibilitatile creative si de experienta ale cadrelor didactice. 

 Indeplinirea standardelor  in invatamant poate fi garantata numai daca se adopta o politica 

coerenta in educatie. 

 Precizarea conditiilor autonomiei si a rolului statului si a coerentei in actiune a acestuia sunt 

esentiale in determinarea strategiei pe termen mediu si lung. 

 

Contextul economic 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preșcolar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre Gradinita nr. 239 şi 

comunitate, având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena 
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comunităţii locale, capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele 

comunităţii. 

Nivelul socio-cultural al părinților: 

 - venituri: interesul părinților față de importanța formării și dezvoltării copilului.  

 

 Gradinita nr. 239 dispune de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale; 

 Grădiniţa se poate angaja în activităţi de colectare de fonduri, donaţii, voluntariat, etc. 

 Clădirea dispune de spaţii generoase de clasă, luminoase, spaţii auxiliare conform standardelor.  

 Curtea grădiniţei se constituie în spaţiu de joacă pentru copii şi este dotată cu aparate de joacă.  

 Grădinița realizează resurse proprii din taxele lunare. 

 

Context social 

Mediul familial de provenienţă poate fi caracterizat ca fiind unul cu un potenţial mediu din 

punct de vedere economic şi cultural. Numărul din ce în ce mai mare a familiilor cu un program de 

lucru prelungit favorizează înscrierea copiilor la grădiniţa noastră. 

Majoritatea familiilor care au copiii inscrisi la unitatea noastra vad prin educatie singurul mod 

de progres al societatii, realizarea profesionala si materiala a cetateanului de maine.  

 Majoritatea copiilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ preşcolar provin din familii cu venituri 

peste medie, cu 1, 2  copii; 

 Cartierul în care este plasată grădiniţa este locuit de un număr semnificativ de familii stabile 

financiar. 

 Rata şomajului în oraș este scăzută. In oras, dar si în zonele învecinate exista înca institutii 

aducatoare de profit si de locuri de munca.   

 

Context tehnologic 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de 

învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică.  

Pentru cresterea calitatii procesului instructiv-educativ o activitate de mare importanta o 
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constituie formarea continua a resurselor umane in sensul aplicarii celor mai moderne metode de 

predare-invatare-evaluare: invatarea centrata pe copil, utilizarea calculatorului si a mijloacelor audio-

video, lucrul in echipa, utilizarea tuturor metodelor de evaluare in functie de nivelul de pregatire al 

copiilor, incurajarea participarii la activitati extracurriculare. Punerea in valoare a invatarii centrate pe 

copil se realizeaza in mod eficient prin activitatea practica ce reprezinta simularea unor situatii similare 

vietii reale. 

Posibilitatea de susţinere a procesului instructiv-educativ cu mijloace audio-video de calitate şi de 

dotare a spaţilor cu aparatură şi tehnologie modernă este o realitate a Grădiniței nr. 239. 

Existența mijloacelor de comunicare, internet (site), calculator (e-mail), telefon, fax, cablu TV, table 

interactive și utilizarea acestor mijloace în scop educațional. Existența xerox-ului face posibilă 

multiplicarea materialelor de lucru cu preșcolarii. 

 

Context ecologic 

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, a grădiniţelor şi 

a şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. 

Educatia ecologica constituie o componenta importanta a procesului educational. Grădiniței   nr.239  îi 

revine rolul deosebit de important de a forma deprinderi in acest domeniu si de a-i educa pe copii in 

spirit eco-civic.  

 Colectarea selectivă a deșeurilor, conform normelor europene; 

 Grad crescut al curațeniei în zonă; 

 Implicarea copiilor în acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor, atât în incinta, cât și în curtea 

gradiniței; 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spaţiu 

afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine 

venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea copiilor. 

Preocuparea pentru educarea comportamentelor ecologice şi a unei atitudini responsabile în raport cu 

mediul natural sunt aspecte integrate în proiectele Grădiniței nr.239 

 
Nevoi identificate 

 Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi 



17 
 

schimbare. 

 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a 

creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor. 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale copiilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.  

 

Valorile Grădiniței  nr. 239, un mod de viață 

 

 Autodisciplina –a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 Altruism- capacitatea de a oferi ceva sau de a ajuta pe cineva fără a cere ceva în schimb. 

 Autonomie - să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative; să ne formăm 

un stil de învăţare autocondusă/autonomă - deprindere esenţială pentru „învăţarea de-a lungul 

întregii vieţi”; 

 Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  

 Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. 

 Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.  

 Nobleţea –a fi mai bun, mai drept, mai vrednic. 

 Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană.  

 Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

 

CONȚINUTUL PLANULUI MANAGERIAL 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Dezvoltarea și implementarea unui management performant la toate nivelurile de 

conducere din cadrul Grădiniței  nr. 239 care să asigure desfășurarea unei activități coerente 

și eficiente. 
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2. Atingerea de către copii a unor performanțe calitativ măsurabile și asigurarea de șanse 

egale pentru dezvoltarea acestora ca personalități capabile să-și construiască succesul în 

viață și carieră. 

3. Promovarea de politici favorizante participării active și eficiente a cadrelor didactice și a 

celorlalte categorii de personal la realizarea succesului instituțional privind realizarea 

indicatorilor de calitate stabiliți. 

4. Promovarea eficientă a curriculumului național și a celui la decizia grădiniţei în 

conformitate cu nevoile personale ale preşcolarilor și cu orientările în dezvoltarea 

economică și socială, locală și națională. 

5. Asigurarea, dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale pentru situarea demersului 

educațional și de formare la standarde europene. 

6. Asigurarea de competențe individuale și colective privind fundamentarea și asigurarea 

resurselor financiare care să asigure un învățămant performant. 

7. Integrarea grădiniţei într-un parteneriat activ cu părintii, cu instituțiile comunității locale, 

cu agenți economici și cu organizații ale societății civile implicate în educație. 

8. Optimizarea  influențelor  educative  și formative ale activităților extracurriculare și 

extrascolare. 

9. Dezvoltarea culturii proiectului educațional de cooperare școlară cu parteneri locali, 

naționali și internaționali. 

OBIECTIV GENERAL 1: D 

ezvoltarea și implementarea unui management performant la toate nivelurile de conducere din 

cadrul Grădiniței nr. 239. care să asigure desfășurarea unei activități coerente și eficiente. 

 

 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 1.1: Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi 

orientarea acestora spre obţinerea de rezultate. 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 
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1.1.1. Elaborarea raportului de activitate pe 

anul şcolar precedent 

 

Director 
07.09.2021 

Raport de 

activitate 

1.1.2. Dezbaterea şi aprobarea raportului de 

activitate în cadrul Consiliului 

Profesoral 

 

Director 10.09.2021 Proces verbal 

1.1.3. Alegerea Consiliului de Administrație 

 

CP 14.09.2021 Proces verbal 

1.1.4. Numirea responsabilului pentru 

programe şi proiecte educative 

 

CA 

Director 
14.09.2021 

Proces verbal; 

decizie internă 

1.1.5. Elaborarea proiectului planului 

managerial pentru anul şcolar curent. 

 

Director 
14.09.2021 

Proiect plan 

managerial 

1.1.6. Planificarea activităţii Consiliului de 

Administrație 

 

Director 14.09.2021 Plan de activitate 

1.1.7. Planificarea activităţii Consiliului 

Profesoral 

Director 

CA 
14.09.2021 Plan de activitate 

l.1.8. Prezentarea, dezbaterea şi finalizarea 

proiectului planului managerial 

 

Director 

CP 
14.09.2021 Proces verbal 

1.1.9. Monitorizarea realizării planului 

managerial şi aplicarea corecţiilor necesare 

 

Director 

CA 

Lunar, 

semestrial 

Procese verbale; 

rapoarte periodice 
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OBIECTIV OPERAŢIONAL 1.3: Promovarea unui sistem de management al calităţii 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

1.3.1. Diseminarea informatiilor privind 

calitatea în învățământul preșcolar. 

Director 

 

CEAC 

01.10.2021 Procese verbale 

1.3.2. Publicarea pe site-ul ARACIP a 

raportului de autoevaluare a calității pentru 

anul școlar 2020-2021. 

Director  

15.10.2021 

 

Site-ul ARACIP 

1.3.3. Sprijinirea Comisiei pentru asigurarea și 

evaluarea calității în vederea realizării 

documentelor proprii de lucru în anul școlar 

2021-2022. 

Director  
15.10 2021 

Documente de 

proiectare, 

proceduri de lucru. 

1.3.4. Monitorizarea respectării standardelor 

de calitate corespunzător legislaţiei în 

vigoare. 

Director 

 

CEAC 

 

Anual 
Raport anual de 

 

evaluare internă 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 1.2: Continuarea procesului de dezvoltare a unui management 

bazat pe delegarea de competenţe, concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt 

pentru întregul personal (apartenenţă, recunoaştere, autorealizare) 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

1.2.1. Stabilirea responsabilului – 

parteneriat Grădinița ............... 

 

Director 

 

01.10.2021 

 

Decizie internă 

1.2.2. Stabilirea atribuțiilor membrilor  

Consiliului de Administrație 

CA 01.10.2021 Proces verbal 

1.2.3. Stabilirea comisiilor şi grupurilor de 

lucru 

Director 

 
14.09.2021 Decizii interne 

1.2.4. Stabilirea atribuţiilor comisiilor şi 

grupurilor de lucru. 

Director  
 

01.10.2021 

 

Decizii interne 

1.2.5. Asumarea fişei postului de către 

întregul personal angajat 

Director  
 

01.09.2021 

 

Fişe post 

1.2.6. Stabilirea limitelor de competenţă în 

luarea deciziilor 

Director 01.10.2021 Norme interne 

1.2.7. Analiza cererilor pentru acordarea 

gradaţiilor de merit şi întocmirea 

recomandărilor necesare 

CP 

Director 

Cf. 

Termenului 

 

Proces verbal 



21 
 

1.3.5. Stabilirea documentelor standardizate, 

a regimului şi circuitului acestora pentru 

aplicarea normelor interne 

Director 02.12.2021 
Set de documente 

 

standardizate 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 1.4: Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat 

 
Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

1.4.1. Desemnarea Comisiei de securitate şi 

sănătate în muncă şi pentru situaţii de 

urgenţă 

Director 

CA 

 

14.09.2021 

 

Decizii interne 

1.4.2. Elaborarea şi aprobarea planului 

de activitate pentru SSM şi PSI 

 

Administrator 

 

01.10.2021 

 

Plan de activitate 

1.4.3. Asigurarea documentaţiei 

necesare aplicării normelor SSM şi PSI 

 

Administrator 

 

01.10.2021 

 

Set documente 

1.4.4. Efectuarea instructajelor de 

protecţia muncii şi PSI 

Administrator  

Cf. termen 

 

Procese verbale 

1.4.5. Realizarea instructajelor si 

actualizarea fişelor de protecţia muncii 
Administrator 01.10.2021 

Fişele de protecţia 

muncii 

1.4.6. Menţinerea la zi a 

documentaţiei dosarelor de protecţia 

muncii şi PSI 

 

Administrator 

01.10.2021 

si 

permanen

t conf. 

legii 

Dosarele pentru 

protecţia muncii şi 

PSI 

1.4.7. Monitorizarea realizării 

obiectivelor 

planurilor SSM şi PSI 

Director 

Şefi comisii 
Permanent 

Rapoarte 

periodice 
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OBIECTIV GENERAL 2: Atingerea de către copii a unor performanțe calitativ măsurabile și 

asigurarea de șanse egale pentru dezvoltarea acestora ca personalități capabile să-și 

construiască succesul în viață și carieră. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 2.1: Centrarea demersului educaţional pe preşcolar şi 

menţinerea rezultatelor la activităţi curente la un nivel ridicat. 

 
Activităti Reşponsabil Termen Monitorizare 

2.1.1. Actualizarea bazei de date a 

preşcolarilor 

Director 

Educatoare 
Permanent Baza de date 

2.1.2. Elaborarea orarului 
 

Educatoare 07.09.2021 Orar 

2.1.3. Stabilirea şi aplicarea de evaluărilor 

iniţiale; valorificarea rezultatelor 

Resp. CEAC 

Educatoare 
21.09.2021 Teste/evaluări 

iniţiale 

2.1.4. Utilizarea metodelor didactice activ- 

participative, inclusiv a instruirii asistate de 

calculator 

Resp. CEAC 

Educatoare 

 
Permanent 

Planificări, planuri 

de lecţie, fişe de 

observare etc. 

2.1.5. Planificarea evaluărilor scrise şi 

comunicarea datelor educatoarelor. 

Director   
07.09.2021 

Planificări evaluări 

Scrise 

2.1.6. Utilizarea unor metode de evaluare 

adecvate; 

Monitorizarea şi valorificarea evaluărilor. 

Educatoare 

Director 

 
Cf. termen 

Teste, portofolii, 

proiecte etc. 

2.1.7. Monitorizarea activităţilor instructiv- 

educative desfăşurate cu preşcolarii. 

Director  

Resp. CEAC 

 

 
Permanent 

Fise de asistenta la 

activități 

Informări period. 

2.1.8. Evaluarea activităţilor instructiv- 

educative desfăşurate cu preşcolarii. 

Director  

Resp. CEAC 

 

Semestrial 
Fișe. asist. activități 

Rapoarte de 

activitate. 
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OBIECTIV OPERAŢIONAL 2.2: Susţinerea performanţelor şcolare de nivel înalt  
 
Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

2.3.1. Popularizarea preşcolarilor cu rezultate 

deosebite în anul şcolar precedent. 

Director 

CEAC 
 

29.10.2021 

Panoul copiilor cu 

rezultate deosebite 

2.3.2. Încadrarea activităţilor de pregătire  

a preşcolarilor capabili de performanţe 

deosebite. 

 

Educatoare 
 
29.10.2021 

 
Încadrare 

2.3.3. Definitivarea formaţiunilor de studiu 

pentru pregătirea suplimentară a preşcolarilor 

capabili de performanţe deosebite. 

Educatoare 

CEAC 

 
29.10.2021 

Liste nominale pe 

domenii de 

activitate. 

2.3.4. Întocmirea planificărilor calendaristice 

pentru activităţile propuse 

Cadre didactice 

CEAC 
07.09.2021 

Planificări 

calendaristice 

2.3.5. Elaborarea ofertei de activităţi 

extracurriculare pentru pregătirea preşcolarilor 

capabili de performanţe 

deosebite, pentru anul şcolar următor. 

 
Director 

CEAC 

 

03.05.2022 

 
Oferta 

educaţională 

2.3.6. Promovarea preșcolarilor cu 

rezultate deosebite şi a cadrelor didactice care 

au asigurat pregătirea acestora. 

Director 

CEAC 

 
Anual 

Diplome, procese 

verbale, extrase 

presă 

2.3.7. Monitorizarea activităţilor de pregătire 

a preşcolarilor capabili de performanţe 

deosebite 

Director 

CEAC 

 
Permanent 

Rapoarte 

semestriale 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 2.3: Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor din învăţământul preșcolar şi a Regulamentului intern 

 
Activităţi Responsabil Termen Monitorizare 

2.5.1. Actualizarea Regulamentului intern al 

grădiniţei. 

Director 

CP 

Părinţi, preşcolari. 

 
14.09.2021 

Regulamentul 

intern 

2.5.2. Aprobarea Regulamentului intern CP 12.10.2021 Proces verbal 

2.5.3. Aplicarea consecventă a prevederilor 

regulamentare 

Director 

Educatoare 

 

Permanent 

 

Documente şcolare 

2.5.4. Informarea părinților privind 

normele de comportament în grădiniţă şi în 

afara acesteia 

Educatoare 
 
Semestrial 

 
Proces verbal 

2.5.5. Semnarea Contractului prevăzut de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preșcolar 

Director 

Educatoare 

 
29.10.2021 

Documentele 

aferente 
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2.5.6. Efectuarea serviciului pe schimburi în 

grădiniţă de către cadre didactice. 
Director 

Educatoare 

 
Permanent 

Procese 

verbale 

2.5.7. Organizarea consultanței pentru 

preşcolari și părinți. 

Director 

Educatoare 

Permanent 
Evidenţa 

activităţi 
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OBIECTIV GENERAL 3: Promovarea de politici favorizante participării active și eficiente a 

cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal la realizarea succesului instituțional 

privind realizarea indicatorilor de calitate stabiliți. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 3.1: Încadrarea corectă cu personal didactic, conform 

prevederilor legale în vigoare 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

3.1.1. Încadrarea personalului didactic Director 31.08.2021 Contracte de 
muncă 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 3.2: Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel 

calitativ ridicat 

Activităti Responsabil Termen Indicatori 

 
3.2.1. Planificarea asistenţei la ore 

 

Director  
 
29.10.2021 

 

Planificare 

asistenţe 

 

3.2.2. Realizarea şi valorificarea asistenţei la 

ore 

Directori 

CEAC 

 

 
Semestrial 

 
Fişe de asistenţă 

3.2.3. Asigurarea cooperării între educatoare 

în scopul promovării exemplelor de bună 

practică în derularea procesului educațional 

Cadre didactice  
Permanent 

Documentaţie 

catedră 

3.2.4. Elaborarea unor instrumente specifice 

de evaluare a personalului didactic 

Director 

CEAC 
02.12.2021 

Documentele 

aferente 

3.2.5. Actualizarea 

personalul didactic 

fişei postului pentru Director 

CA 

 

30.09.2021 
 

Fişa postului 

 
3.2.6.   Evaluarea şi   aprobarea activităţii 

personalului conform fişei de evaluare 

 
Director 

CA 

 
 

Anual 

 
Proces verbal, fişe 

de evaluare 

 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 3.3: Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor 

didactice la activităţile de formare continuă; 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

3.3.1. Informarea cadrelor didactice cu Responsabil 

 cu dezvoltarea 

profesională 

Permanent Documentaţie 
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privire la ofertele de formare continuă la 

nivel local, național, sau prin programe 

finanțate de UE 

 
 

 
punct 

informare 

de 

3.3.2. Asigurarea suplinirii la grupă a 

cadrelor didactice participante la activităţi 

de formare continuă 

Director 

Resp. 

CEAC 

 
Permanent 

Cereri de absenţă, 

Suplinire 

3.3.3. Întocmirea 

cadrelor didactice 

formare continuă 

unei baze de date 

privind activităţile 

a 

de 

Responsabil 

formare 

continuă 

 
02.11.2021 

 
Baza de date 

3.3.4. Evidenţa termenelor privind formarea 

periodică şi informarea cadrelor didactice şi 

a conducerii 

Responsabil 

formare 

continuă 

 
Annual 

 
Notă de informare 

3.3.5. Aplicarea prevederilor legale în 

vigoare privind formarea periodică 
Director Permanent Note de serviciu 

3.3.6. Organizarea de consilii profesorale 

tematice 

Director 

Responsabil 

formare 

continuă 

 

Semestrial 

 

Procese verbale 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 3.4: Susţinerea şi promovarea iniţiativelor personale având ca 

scop creşterea calităţii educaţiei 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

3.4.1. Evidenţierea şi popularizarea 

inițiativelor deosebite 

Director 

Resp. CEAC 
Semestrial 

Raport de 

activitate 

3.4.2. Susţinerea administrativă a iniţiativelor 

personale ce au ca scop creşterea calitătii 

educației 

Director 

CA 

 
Permanent 

Documente 

aferente 
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OBIECTIV GENERAL 4: Promovarea eficientă a curriculumului național și a celui la decizia 

grădiniţei în conformitate cu nevoile personale ale preşcolarilor și cu orientările în dezvoltarea 

economică și socială, locală și națională. 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 4.1: Aplicarea la grupă conform prevederilor legale în vigoare a 

Curriculumului Naţional  

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

4.1.1. Dezbaterea în cadrul Comisiei de 

Curriculum a problemelor legate de 

aplicarea curriculumului la grupă. 

Resp. 

Curriculum 

Cadre didactice 

 
14.09.2021 

 
Proces verbal 

4.1.2. Elaborarea planificărilor calendaristice 
Cadre didactice 

07.09.2021 
Planificări 

calendaristice 

4.1.3. Evaluarea şi actualizarea periodică a 

planificărior calendaristice 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Planificări 

calendaristice 

4.1.4. Monitorizarea respectării planificărilor 

calendaristice şi programei şcolare 

Director 

Resp. 

Curriculum 

Permanent 
Fişe de asistenţe la 

ore 

4.1.5. Monitorizarea achiziţionării şi utilizării 

cărţilor de specialitate. 

Resp. 

Curriculum 

 

 

Permanent 

Lista cărţilor 

utilizate 

 

 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 4.2: Proiectarea şi aplicarea curriculumului la decizia 

grădiniţei conform prevederilor legale în vigoare şi resurselor existente. 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

4.2.1. Elaborarea proiectului ofertei 

curriculare pe baza propunerilor cadrelor 

didactice 

Comisia pentru 

curriculum 

 
01.10.2021 

Proiect ofertă 

curriculară 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 4.3: Diversificarea metodelor de evaluare şi standardizarea la 

nivel local a evaluării preşcolarilor. 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

4.3.1. Stabilirea instrumentelor şi metodelor 

de evaluare aplicabile. 
Resp. CEAC 14.09.2021 Procese verbale 

4.3.2. Aplicarea la grupă a standardelor de 

Evaluare, calibrarea şi corectarea 

descriptorilor de performanță. 

Resp. CEAC 

Cadre didactice 

 
Permanent 

Teste, portofolii, 

proiecte etc. 
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OBIECTIV GENERAL 5: Asigurarea, dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale 

pentru situarea demersului educațional și de formare la standarde europene. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 5.1: Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform 

normativelor în vigoare 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

5.1.1. Elaborarea şi aplicarea planurilor de 

acţiune imediată pentru remedierea defecţiu- 

nilor înregistrate 

Director 
 
Lunar 

 
Plan de acţiune 

5.1.2. Identificarea necesarului privind 

activităţile de reparaţii asigurate cu terţi 

(venituri proprii) 

Director 

Contabil 

 
Semestrial 

Documentaţie 

aferentă 

5.1.3. Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate 

de către terţi 

Director 

Contabil 
Cf. termen 

Procese verbale de 

recepţie 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 5.2: Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor 

măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

5.2.1. Convorbiri periodice cu părinții și 
preşcolarii privind conservarea patrimoniului 

Educatoare Semestrial Procese verbale 

5.2.2. Instructaje periodice cu personalul 
Nedidactic și didactic-auxiliar privind 
conservarea patrimoniului 

 
Administrator 

 
Semestrial 

 
Procese verbale 

5.2.3. Realizarea inventarierii anuale conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Comisia de 

inventariere 

Comisia de 

casare 

 
17.12.2021 

 
Liste de inventar 

5.2.4. Asigurarea procedurilor legale de 
casare a bunurilor ieșite din uz. 

Comisia de 

inventariere 

Comisia de 

casare 

 
După caz 

 
Procese verbale; 
registrul inventar 

5.2.5. Recuperarea pagubelor produse 
patrimoniului grădiniței 

Director 
Contabil 

Permanent Decizii de 
imputare 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 5.3: Modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. 
 
Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

5.3.1.  Dotarea bibliotecii cu mijloace  

de informare și comunicare 

 

Director 

Contabil 
Permanent 

Sistemul 

informatizat 

de 

inventariere 
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OBIECTIV GENERAL 6: Asigurarea de competențe individuale și colective privind 

fundamentarea și asigurarea resurselor financiare care să asigure un învățămant performant. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 6.1: Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, 

donații, sponsorizări şi proiecte. 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

6.1.1. Urmărirea respectării de către 

beneficiari a condiţiilor contractuale, 

respectarea condiţiilor de utilizare şi 

conservare a patrimoniului 

 
Director 

Contabil 

 

Permanent 

 
Procese verbale de 

constatare 

 
6.1.2.Atragerea de sponsorizări şi donaţii 

Directori  

Cadre didactice 

 
Permanent 

Contracte de 

sponsorizare 

6.1.3.Sprijinirea elaborării şi implementării 

de proiecte de parteneriat educațional cu 

parteneri interesați în cofinantari 

 
Director 

 
Permanent 

Protocoale colab. și 

contracte de 

colaborare 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 6.2: Fundamentarea, ordonarea și execuţia bugetului conform 

prevederilor legale în vigoare 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

6.2.1. Fundamentarea bugetului pentru anul 

2021 
CA Cf. termen Proiect de buget 

6.2.2. Derularea la termen şi conform 

prevederilor legale a tuturor operațiunilor 

financiar-contabile 

Direct

or 

Contab 

 
Cf. termen 

 
Evidenţe contabile 

6.2.3. Asigurarea formarii continue a 

contabilului și a conducerii instituției pe 

problematica managementului financiar în 

condițiile descentralizării 

administrativ financiare 

 

Director 

 

 
Anual 

 

Rapoarte în Cons. 

Adm. și Cons.Prof 
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OBIECTIV GENERAL 7: Integrarea Grădiniţei nr. 239  într-un parteneriat activ cu 

părintii, cu instituțiile comunității locale, cu agenți economici și cu organizații ale societății 

civile implicate în educație 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 7.1: Dezvoltarea de colaborări instituţionale; 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

7.1.1. Reactualizarea planurilor de colaborare 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi 

creşterea siguranţei in grădiniţă şi 

împrejurimi. 

 

Director 

 

 
Oct.2021 

 

Planuri 

Protocoale 

7.1.2. Realizarea de planuri şi protocoale de 

colaborare cu organizaţii ale societăţii civile 

implicate în educaţie 

 
Director 

 
Sem I 

Planuri 

Protocoale 

 
OBIECTIV OPERAŢIONAL 7.2: Promovarea imaginii publice a grădiniţei 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

7.2.1. Editarea pliantului cu oferta 

educațională şi difuzarea lui în mediul de 

interes al grădiniţei. 

Director 
Educatoare 

Aprilie 2022 Pliant 

7.2.2. Popularizarea în mass-media a 
activităţilor cu impact pentru comunitate 

Educatoare  
Permanent 

Calitatea 
materialelor 

7.2.3. Organizarea de schimburi de 

experienţă cu unităţi şcolare de interes 

pentru grădiniţă. 

 
Educatoare 

 
Semestrial 

Programe de 
activitaţi 

7.2.4. Reactualizarea video-ului de prezentare 
a grădiniţei. 

Director 
Educatoare 

Decembrie 
2021 

CD video 
Impresii ale 
partenerilor 

OBIECTIV OPERAŢIONAL7.3: Implicarea părinţilor în activităţile grădiniței 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

7.3.1. Organizarea şi desfăşurarea 

întâlnirilor cu părinţii la nivelul grupelor. 

Director 

Educatoare 
Semestrial Procese verbale 

7.3.2. Informarea periodică a părinţilor 
privind progresele preşcolarilor. 

Educatoare Semestrial Note de informare 

7.3.3. Implicarea părinţilor în activităţile 

şcolare şi extraşcolare 

Director 

Educatoare 

 

Permanent 
 

Programe 
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OBIECTIV  GENERAL  8:  Optimizarea  influențelor  educative  și formative ale 

activităților extracurriculare și extrascolare. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 8.1: Implicarea preşcolarilor, cadrelor didactice şi părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare din planul  grădiniţei 

Activităti Responsabil Termen Indicatori 

8.1.1. Organizarea şi desfăşurarea serbărilor. Educatoare Săptamânal 
Listă participanţi, 

plan activitate 

8.1.2. Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor preșcolare 
Educatoare Cf. calendar Informări 

8.1.3. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor şi programelor dedicate zilelor 

aniversare şi sărbătorilor tradiţionale 

 
Educatoare 

 
Cf. datelor 

Programe 

Vizionări 

8.1.5. Organizarea şi desfăşurarea de vizite, 

drumeţii, excursii. 

 
Educatoare 

 
Permanent 

Planuri aprobate 

Informări 

Valorificare 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 8.2: Implicarea preşcolarilor, cadrelor didactice şi părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare din programele şi 

calendarele naţionale şi ale Inspectoratului Scolar  al Municipiului București 

Activităti Responsabil Termen Indicatori 

8.2.1. Pregătirea şi participarea la etapele 

locale şi superioare, la concursurile 

preşcolare pe domenii de activitate 

Director  

Educatoare 

 

Cf. calendar 

 

Informări 

8.2.2. Pregătirea şi participarea la programele 

cultural-artistice din calendarul ME şi 

Inspectoratul Scolar ............... 

Director 

Educatoare 

 
Cf. calendar 

 
Informări 



 

 

OBIECTIV GENERAL: 9. Dezvoltarea culturii proiectului educațional de cooperare 

școlară cu parteneri locali și naționali. 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 9.1: Asigurarea cadrului logistic, informațional și formal 

pentru stimularea de inițiere de proiecte educaționale 

Activităti Responsabil Termen Monitorizare 

9.1.1. Multiplicarea expertizei deținută de 

cadrele didactice formate în domeniul 

managementului educațional 

 
Director 

 
02.12.2021 

 
Informare 

9.1.2. Amenajarea punctului de documentare 

pe problematica proiectelor educaționale. 

Director 

Echipa de 

proiecte și 

parteneriate 

 

02.12.2021 

 
Vizionare punct de 

documentare 

9.1.3. Reamenajarea periodică a panourilor de 

popularizare a activităților de proiect și a 

produselor finale ale proiectelor de cooperare 

școlară la nivel local și național. 

 

Director 

Coordonatorii 

de proiecte 

 

Lunar 

 
Fotografii și 

produse de proiect 

 

 

OBIECTIV OPERAŢIONAL 9.2 Valorificarea impactului proiectelor educationale 
 
Ativităti Responsabili Termen Monitorizare 

9.2.1. Integrarea de către întregul personal 

didactic a patrimoniului de bună practică, 

realizat prin derularea de proiecte, în 

activitatea didactică și în cea de consiliere 

Educativă. 

 
Director. Cadre 
didactice 

 

 
Permanent 

 
Fișe asist. ore 
Schițe/planuri lecție 

9.2.2. Stimularea interesului preşcolarilor 

pentru comunicarea în limbile străine ale 

partenerilor de proiect și schimbul de 

informații cu aceștia. 

 
Director . Cadre 

didactice 

 

 
Peramanent 

Planuri de 

activități de 

proiect 

Schițe/planuri 

lecție 
9.2.3. Atragerea părinților în inițierea și 

derularea de proiecte și dezvoltarea 

interesului acestora pentru susținerea de 

activități de cooperare școlară. 

Directori  

Coord. proiecte  

Membri 

ech. proi. 

Conf. 

termene 

planuri 

activitati 

Planuri de activitati 

de proiect 

9.2.4. Valorificarea activităților de proiect 

pentru promovarea în rândul partenerilor a 

imaginii pozitive privind sistemul de valori 

al învățământului preșcolar. 
 

Directori 

Coord. proiecte 

Membri echipa 

de proiecte 

Conf. 

termene 

planuri 

activitati 

Schimburi de mat. 

promotionale 

 

 


