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Argument 

 

Educația timpurie generează astăzi un interes marcant  la nivel mondial, cu accent 

pe curriculum şi   calitate. “ Până în 2024, cel puțin 95% din copiii preșcolari de 4 

ani ar trebui să participe la educația timpurie” (politică a Comisiei Europene). 

În ultimii ani studiile şi cercetările privind educaţia timpurie la nivel internaţional, au 

furnizat numeroase dovezi în favoarea ideii că programele de educaţie timpurie de o 

înaltă calitate, au efecte pozitive şi durabile în timp în privinţa succesului şcolar şi în 

viaţă al copiilor. 

Curriculum pentru Educația Timpurie aplicat la nivel naţional, are drept scop 

principal îmbunătăţirea calităţii  infrastructurii sistemului, ca răspuns adecvat  

nevoilor concrete ale copiilor, prin asigurarea unor servicii educaţionale calitativ 

superioare, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil,  în 

conformitate cu standardele educaţionale internaţionale. 
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Contextul legislativ 

 

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

anuale ale personalului contractual. 

OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  

ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul 

vieţii.  

ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă“  

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 

acte normative  

ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice  

ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar  

ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din 

învăţământul preuniversitar 

Documente de referinţă  

Europa 2020, capitolul Educaţie 

omeniul educaţiei şi formării 

profesionale („ET 2020”) 

- http://europa.eu/  

- 2004, susţinut de UNICEF )  

a copilului de la naştere la 7 ani (2007 - 2009, susţinute de UNICEF)  

 

—2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015  
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VIZIUNE: 

”Educația timpurie – o poartă deschisă către o educație durabilă și de calitate” 

Pentru a răspunde exigențelor de calitate în învățământ, trebuie instituită evaluarea raportată la o scară a valorii, a prestigiului și a încrederii pe 

care consumatorii de ofertă educatională o manifestă.  De aceea, imaginea Grădiniței cu Program Prelungit nr.  11 Timişoara, reprezintă o 

funcție importantă a managementului educațional, pentru asigurarea unei comunicări reale si eficiente între instituție și opinia publică, pentru 

asigurarea unei poziții sociale și pentru coordonarea imaginii cu rezultatele obținute. 

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea 

unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la cerințele societații în 

care trăiește. 

• Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. 

• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.  

• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al 

schimbului liber de opinii. 

• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu  sigur, într-o formare personală permanentă . 

 

MISIUNEA : 

Defineşte scopul fundamental, raţiunea de a exista  a organizaţiei, răspunde la întrebarea ,,DE CE EXISTĂ GRĂDINIŢA?” și se adresează 

atât membrilor organizaţiei, cât şi beneficiarilor acesteia. 

 Dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind 

formarea autonomă şi creativă a acestuia; 

 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţi şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi 

conduite noi. 

 Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare; 

 Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; 

 Sprijinirea fiecărui copil în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală 

şi pe tot parcursul vieţii. 

 Misiunea formulată  are un sens real, este inteligibilă pentru toţi cei interesaţi, reprezintă un ghid de lucru pentru personalul 

angajat, vizează calitatea educaţiei pe care dorim să o asigurăm. Este declaraţia noastră de identitate, declaraţia grădiniţei noastre pe 

care o vom face cunoscută atât în interiorul grădiniţei, prin afişarea în locuri accesibile personalului, părinţilor, vizitatorilor, cât şi în 

exteriorul grădiniţei prin difuzarea de pliante, flayere, postarea pe pagina web a grădiniţei. 
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Analiza SWOT 

Fundamentarea resurselor strategice, a opţiunilor strategice şi generarea ţintelor strategice 

Puncte tari 

 Oferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual ; 

 Consultarea părinților și a comunității în elaborarea ofertei educaționale a grădiniței; 

 Corelarea conținuturilor de învățare cu cerințele curriculumului pentru învățământ preșcolar; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare este de 90,62%; 

 Ponderea cadrelor didactice cu  gradul didactic II și I este de 90,62%; 

 Există o bună delimitare a sarcinilor pentru fiecare categorie de personal; 

 Există o bună comunicare internă şi externă; 

 Instituția  dispune de xeroxuri şi  imprimante necesare; 

 Asigurarea accesului la informaţii de interes public; 

 Există site-ul grădiniţei și modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

 

Puncte slabe 

 Amplasarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12  într-o zona cu natalitate scăzută; 

 Slaba motivare a personalului datorită salariilor mici; 

 Inexistenţa fondurilor necesare pentru realizarea în totalitate a lucrărilor de reparaţii; 

 Amenajarea deficitară a spaţiului de joacă pentru copii în curtea grădiniţei, raportat la numărul de copii din unitate; 

 Disponibilitate redusă a membrilor comunității privind participarea la diferite acțiuni ale instituției. 

 

Oportunităţi 

 Interesul tot mai mare al cadrelor didactice privind propria formare profesională; 

 Implicarea unui număr tot mai mare de cadredidactice în proiecte şi programe la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional 

 Oferta largă privind  cursurile de formare şi perfecţionare organizate de CCD, universităţi și alte instituții abilitate; 

 

Ameninţări 

 părăsirea  sistemului de învătământ şi oreintarea către alte domenii de activitate mai atractive; 

 aglomeraţia unităţilor de învăţămât preşcolar din zonă. 

 
CONCLUZIILE ANALIZEI 
 

 Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea grădiniţei noastre; 

 Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se, întrevăd perspective  de dezvoltare educaţională şi 

instituţională. 
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Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează Resursele strategice: 
 Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional şi cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare; 

 Dotare materială si tehnologică modernă; 

 Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale, ONG-uri; 

 Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale și judeţene; 

 Posibilităţi de finanţare din bugetul local, extrabuget. 

 

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă ţintele strategice. 

 

ȚINTE STRATEGICE PE DOMENII 

Curriculum 

Ţinta 1. Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul strategiilor de educaţie pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente 

didactice ,eficientizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare şi asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune. 

 

Resurse umane 

 Ținta 2. Profesionalizarea educatoarelor prin acţiuni proprii sau iniţiate de M.E.C., IŞJ Timiş, CCD şi UVT și dezvoltarea unor competenţe 

în utilizarea calculatorului  unor competenţe ale angajaţilor în domeniul protecţiei copilului în vederea asigurării şanselor egale tuturor 

copiilor şi solicitarea unui psiholog pentru consiliere. 

 

Resurse materiale 

Ținta 3. Identificarea de noi surse extrabugetare pentru îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. 

Crearea unui mediu educogen optim de dezvoltare a copilului între 3 și 6 ani. 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

Ţinta 4. Reconsiderarea relaţiilor grădiniţă-famili şidezvoltarea  relaţiilor de colaborare şiparteneriat  cu şcolile din împrejurimi, grădiniţele 

din oraş, Poliţie, Pompieri, Biserica ortodoxă, Spital, Clubul copiilor şi elevilor. 

 

Ţinta 5. Reconsiderarea managemntului la nivelul grădiniţei cu acţiune pe toate domeniile. 
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Standarde de performanţă solicitate: 

 

 Stabilirea strategiilor de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a procesului de învăţământ în unitatea şcolară; 

 

 Abilitarea curriculară cu pondere pe conţinutul învăţământului şi pe abordarea productivă optimă a demersurilor didactice; 

 

 Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ din şcoală; 

 

 Facilitarea şi monitorizarea schimbului de informaţii la nivelul unităţii şcolare; 

 

 Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului didactic din şcoală; 

 

 Stabilirea domeniilor de activitate, responsabilităţilor şi direcţiilor de acţiune ale personalului didactic/nedidactic din unitatea 

şcolară; 

 

 Iniţierea unor proiecte care să vizeze asigurarea unor condiţii optime de muncă şi activitate didactică în unitatea şcolară. 

 

Gradul de satisfacere a solicitărilor prin: 

 

 Stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune în toate domeniile de activitate; 

 

 Eşalonarea procedurilor de coordonare şi armonizare a acţiunilor specifice; 

 

 Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor planificate; 

 

 Delegarea autorităţii către colaboratorii din şcoală; 

 

 Sprijinirea iniţiativelor şi stimularea creativităţii în toate domeniile de acţiune; 

 

 Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali, cu reprezentanţii comunităţii locale, cu instituţiile specializate şi cu 

alţi parteneri interni şi externi; 

 

 Responsabilitatea formulării propunerilor decizionale şi acurateţea lor legislativă. 

 

A. Direcţii de acţiune managerială: 
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DOME
NII  

    OBIECTIVE FUNCŢII         INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

TERMEN MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 
MĂSURI/ACŢIUNI DE 

REGLARE 

 

 

1.Creşterea 
calităţii 
actului 
didactic şi al 
prestaţiilor 
didactice ale 
întregului 
personal de 
predare; 
 
 
 2.Eficientiza 
rea 
conţinutului 
procesului  
instructiv, 
abordarea 
tehnicilor de 
instruire 
eficientă în 
clasă . 

1. Proiectare 
 

1.a.Elaborarea proiectului de 
curriculum al şcolii; 
1.b.Elaborarea proiectului 
activităţilor extra-curriculare; 
 

SEPTEMBRIE 
OCTOMBRIE 

2020 

 
Planul managerial al 

Consiliului  pentru 

curriculum,  
 

 
Chestionare 

 
Referate 

Rapoarte ale 

responsabilului Consiliului  
pentru curriculum,  

CEAC 
 

 

Portofoliile cadrelor 
didactice 

Graficul activităților 
 

Avizarea planificărilor 
calendaristice 

 

 
 

Asistențe la activități-fișe de 
observatie a activităților 

realizate de director, 

responsabil Consiliului  
pentru curriculum,  

 și responsabil CEAC 
 

 

 
 

Rapoartele Consiliului  
pentru curriculum,  

Fișe de observație, fișe de 
caracterizare psiho-

pedagogică 

 
Studierea si 

aprofundarea de către 
cadrele didactice a 

Curriculumului pentru 

educația timpurie. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Realizarea săptămânală 

a unor dezbateri, mese 
rotunde pentru fiecare 

nivel de vîrstî în cadrul 
zilei metodice din 

grădiniță. 
 

Realizarea unor 

activități 
demonstrative. 

 
 

 

 
 

 
 

Chestionare aplicate 
cadrelor didactice 

2. 

Organizare 

 

2.a.Procurarea documentelor 
curriculare oficiale, a cărţilor pentru 
bibliotecă şi a mijloacelor audio-
vizuale necesare; 
2.b. Asigurarea bazei logistice pentru 
activităţile extracurriculare şi 
concursurile şcolare. 
 

SEPTEMBRIE 

OCTOMBRIE 

2020 
 

 
PERMANENT 

3. Conducere 

operaţională 
 

3.a.Elaborarea documentelor curricu-
lare; 
3.b.Structurarea orarului şcolii; 
3.c.Elaborarea planurilor de 
dezvoltare şi acţiune  a unităţii 
şcolare prin implicarea tuturor 
componentelor strategice; 
3.d.Stabilirea relaţiilor de 
interdependenţă între resursele 
umane şi non-umane mobilizate în 
vederea împlinirii strategiei 
educaţionale a grădiniţei;  

SEPTEMBRIE 

OCTOMBRIE 
2020 

 
 

 

 
 

PERMANENT 

 
 
 

4. Control şi 

evaluare 
 

4.a.Evaluarea ofertei educaţionale şi 
a performanţelor intermediare de tip 
educaţional şi instructiv realizată pe 
baza criteriilor de monitorizare şi a 
indicatorilor de performanţă stabiliţi 
4.b.Antrenarea colectivului didactic 
în transpunerea în practică a 
priorităţilor învăţământului în profilul 
unităţii şcolare; 

OCTOMBRIE 

2020 
 

 

 
 

PERMANENT 
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4.c.Întocmirea documentelor şi 
rapoartelor tematice curente şi 
speciale solicitate de autorităţile 
ierarhic superioare; 
4.d.Verificarea stadiilor de aplicare a 
ofertei manageriale, corectarea 
disfuncţiilor, armonizarea strategiilor. 

 

 

 
 

PERIODIC 

 

 

 
 

 
Proiecte și programe 

 

5. Antrenare 

/participare 

 

5.a.Asigurarea caracterului stimulativ 
a iniţiativelor; 
5.b..Popularizarea preocupării 
cadrelor didactice vizând dezvoltările 
curriculare  şi îmbunătăţirile aduse 
curriculum-ului naţional; 

 

 

PERMANENT 

 

Portofoliile cadrelor 

didactice 
 

 
Asistențe la activități-fișe de 

observatie a activităților 

realizate de director, 
responsabil Consiliului  

pentru curriculum,  
și responsabil CEAC 

 
Rapoartele Consiliului  

pentru curriculum,  

 și a comisiei CEAC 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fișe de monitorizare 
 

 

Realizarea unor teme 

de dezbatere privind 
proiectarea didactică în 

cadrul zilelor metodice 
din grădiniță. 

 

Aplicarea strategiilor 
didactice eficiente de 

către toate cadrele 
didactice 

 
 

Înregistrarea 

progreselor copiilor 
 

 
 

 

 
 

Respectarea 
metodologiei de 

aplicare a 
Curriculumului pentru 

educația timpurie 

6. Motivarea 
pentru 

formare şi 

dezvoltare 
profesională; 

formarea 
grupurilor/ 

dezvoltarea 
echipelor de 

acţiune 

6.a.Consolidarea abilităţii şi 
consultanţei pe probleme de 
curriculum; 
6.b. Organizarea unor echipe 
pedagogice şi a unor module de 
formare continuă pe probleme 
specifice de curriculum şi didactică; 
6.c.Organizarea comisiilor şi 
colectivelor metodice şi a unor 
comisii care să mobilizeze activitatea 
unor compartimente de lucru 
necesare. 

 
SEPTEMBRIE 

OCTOMBRIE 

2020 
 

 
 

 
PERMANENT 

7.Armonizare/ 

rezolvarea 
conflictelor 

7.a.Asigurarea coerenţei între 
curriculum-ul naţional şi  dezvoltările 
locale; 
7.b.Rezolvarea „conflictelor de 
prioritate”, armonizarea strategiilor şi 
modalităţilor de acţiune unitară. 

 

 
 

 
PERMANENT 

      1.Utilizarea 
optimă a 
potenţialului 
uman existent 
în unitatea 

1.Proiectare 
 

1.a. Dezvoltare a resurselor umane – 
recrutarea, selecţia, utilizarea, 
motivarea, disponibilizarea prin 
pensionare – a personalului didactic 
şi nedidactic; 

 
 

PERMANENT 
 

 

 

Documente de încadrare, 
Decizii interne, 

Documente de constituire 
și funcționare  a CP, CA, 

CEAC 

 

 
Responsabilizarea 

reprezentantilor  CEAC 
și CA 
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şcolară 
(integrare, 
orientare, 
motivare, 
menţinere ); 
 
2.Atragerea 
(recrutarea şi 
selecţia ) 
resurselor 
umane de care 
are nevoie 
organizaţia; 
3.Dezvoltare 

(educarea, 

formarea, 

evaluarea, 

promovarea şi 

recompensare

a ) a 

resurselor 

umane care 

funcţionează 

în unitate. 

1.b.Asigurarea recensământului 
populaţiei şcolare şi completarea sa 
periodică; 

 

PERIODIC 

 

 

 
 

Rapoartele Consiliului  
pentru curriculum și a 

comisiei CEAC 
 

 

 

Informări 
 

 
 

Creșterea calității 
activității cadrelor  

didactice 

 

2.Organizare 
 

2.a. Sprijinirea aplicării procedurilor 
de ocupare a posturilor şi catedrelor 
vacante pentru personalul unităţii, 
aplicarea criteriilor şi precizărilor 
MEC referitoare la mobilitatea 
personalului didactic; 
2.b.Realizarea consilierii copiilor şi 
părinţilor; 
2.c.Asigurarea asistenţei sanitare, a 
protecţiei muncii şi prevenţiei. 

 
 

PERMANENT. 

3.Conducere
operaţională 

 

3.a.Încheierea contractelor de 
muncă cu personalul didactic şi 
nedidactic; 
3.b.Normarea şi utilizarea raţională a 
personalului şi colectivelor de lucru; 
3.c.Realizarea fişelor posturilor 
pentru personalul din subordine; 
3.d.Aplicarea prevederilor de 
disponibilizare, concedii de muncă, 
pensionare. 

 
SEPTEMBRIE 

OCTOMBRIE 

       2020 
 

 
 

 
 

PERMANENT 

 

Respectarea legislației în 
vigoare 

 

Documente de funcționare  
a CP, CA, CEAC şi a 

celorlalte comisii 
 

 
 

 

 
 

Fișe de monitorizare 
 

 

 
 

 
Fise de autoevaluare 

 
 

Documente de funcționare  

a comisiilor 
 

 
Portofolii elaborate 

conform metodologiei 

 
 

 
 

 
Calitatea rezultatelor 

obtinute 

 

Promovarea evaluarilor 

100% 

 

Respectarea încadrării 

legale 

 

4.Control/ 
evaluare 

 

4.a.Evaluarea periodică a 
personalului didactic; 
4.b.Stimularea înscrierii cadrelor 
didactice la examene de definitivat şi 
grade didactice,la diverse forme de 
formare/abilitare; 
4.c.Analiza periodică a situaţiilor 
existente în unitate referitoare la 
resursele umane mobilizate, la 
calitatea muncii şi activităţii 
acestora; 
4.d.Analiza situaţiilor şi înaintarea 
informaţiilor solicitate de ISJ; 
4.e.Arhivarea şi păstrarea  ordonată 

 
PERIODIC 

 
 

 

PERMANENT 
 

 
 

PERIODIC 
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documentelor şcolii. PERMANENT. 

  5.Motivare 
 

5.a.Repartizarea echitabilă şi în 
conformitate cu criteriile naţionale şi 
locale a stimulentelor materiale şi 
morale stabilite prin legile în vigoare 
pentru personalul unităţii; 
5.b.Stimularea formării şi dezvoltării 
profesionale ( participare la stagii de 
formare judeţene, naţionale şi 
internaţionale) şi diseminarea 
competenţelor specifice acumulate în 
colectivul didactic; 
5.c.Stimularea activităţii de 
performanţă a elevilor şcolii; 

 
 

PERMANENT 

 
 

Portofolii dosare gradații de 
merit 

 
 

 

Atestate /diplome 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Proceduri 
Chestionare  

Fișe de monitorizare 

 
 

 
 

Participarea 
personalului didactic, 

didactic auxiliar, 

nedidactic, la cursurile 
de formare  

 
 

 

 
 

 
 

Calitatea rezultatelor 

obtinute 
 

  6.Implicare/ 

participare 

 

6.a. Asigurarea cadrului instituţional 
favorabil participării personalului 
didactic la procesul decizional prin 
colectivele şi organele de conducere 
colectivă existente; 
6.b.Realizarea unui sistem de 
comunicare intern, rapid şi eficient; 
6.c.Încurajarea unei culturi organi-
zaţionale care să determine comu-
nicarea deschisă, ameliorativă, 
participarea şi inovaţia; 

 

 

 
 

 
PERMANENT  

7.Formarea/ 

dezvoltarea 
profesională 

proprie 
 

7.a.Formarea generală continuă – 
corelată cu evaluarea personalului 
din subordine; 
7.b.Asigurarea consilierii generale şi 
specifice cu întreg personalul din 
subordine; 
7.c.Participarea la programe de 
formare şi formare continuă în 
management educaţional şi studiu 
individual; 
7.d.Asigurarea participării la cursurile 
de iniţiere în operare pe calculator; 

 

 
 

 
 

PERMANENT 

 

 

 
Proceduri 

 
Chestionare  

 

Fișe de monitorizare 

 

 
Participarea 

personalului didactic, 
didactic auxiliar, 

nedidactic, la cursuri de 

formare  
 

 
Calitatea rezultatelor 

obtinute 
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Monitorizări 
8.Formarea 
grupurilor/ 

dezvoltarea 
echipelor 

 

8.a.Organizarea activităţii de „ 
nonformale” pentru personalul 
unităţii; 
8.b.Antrenarea personalului didactic 
în activitatea de cercetare 
pedagogică, popularizarea 
experienţei prin articole, referate, 
comunicări în sesiunile pe specialităţi 
şi în publicaţiile de specialitate. 

 
OCAZIONAL 

 
 

 
PERMANENT 

9.Negocierea 
conflictelor 

9.a.Rezolvarea rapidă ,  transparentă 
şi eficientă a conflictelor dintre 
cadrele didactice în interiorul unităţii 
şcolare; 
9.b.Rezolvarea conflictelor între 
copii, personalul unităţii şi  
preşcolari, părinţi etc. 

 
 

PERMANENT. 

  
 

Monitorizări 

MAN
A 

GE-

MEN
TUL 

RES
UR 

SEL

OR 
MAT

E 
RIAL

E  ŞI 
FIN

AN 

CIA
RE 

 
1. Utilizarea 

responsabilă şi 

eficientă a 
resurselor 

existente, 
 

 a. Construirea bugetului; 
 

b. Alocarea resurselor financiare; 
 

 
 
c. Planificarea colectării de fonduri, 
managementul financiar operaţional 
– derularea operaţiilor financiar-
contabile şi monitorizarea lor;  
 
 
 
d. Evaluarea rezultatelor şi efectele 
obţinute; 

NOIEMBRIE 
 

 

 
PERMANENT 

  
 

Creșterea calității spațiilor 

în care gradinița își 
desfășoară activitatea 

 
 

 

Inventar realizat 100% 
 

Procese –verbale control 
 

 
 

 

Modalităţi de mediatizare a 
activităţilor şi de atragere a 

unor parteneri 

 
 

Liste de inventar 

 
 

Eficientizarea 
gestionării 

patrimoniului 

 
 

 
 

 

 

2. Colectarea şi 

atragerea de 
fonduri  

 

 
3. Mobilizarea 

comunităţii 

locale şi 
educaţionale în 

scopul 
eficientizării 

interacţiunii 

dintre 
învăţământ şi 
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mediul 

înconjurător. 

REL

AŢII 
COM

U 
NI 

TAR

E 

 

1.Adaptarea 
procesului 

educaţional la 
schimbările de 

ordin social şi 

economic; 
 

2.Lărgirea 
caracterului 

participativ la  

managementul 
şcolar; 

 
 

3.Atragerea 
familiei ca 

partener al 

şcolii; 
 

 
4; Extinderea 

colaborării cu 

toţi factorii care 
pot fi 

sensibilizaţi 
faţă de educaţie 

şi instrucţie; 
 

5.Sensibilizarea 

altor parteneri 
de dialog. 

  

a. Identificarea schimbărilor 
configuraţiei economice a localităţii; 
 
 
 
 
 
b. Abordarea constructivă a relaţiilor 
de colaborare eficientă între unitatea 
şcolară şi ofertele unităţilor de 
producţie din localitate în favoarea 
şcolii; 
 
d. Eficientizarea bilaterală a 

colaborărilor; 
 
 
 
 
d. Sensibilizarea şi analiza obiectivă 
a căilor de acţiune şi parteneriat; 
 
 
 
 
 
e. Încheierea unor proiecte comune 
de parteneriat. 

 

 
PERMANENT 

 

 
Implicarea în proiecte de 

actualitate 
 

 

 
 

Iniţiative personale 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Contracte de parteneriat 
încheiate 

 

 
 

 
Portofoliile proiectelor 

derulate în comun  
 

Revista învățământului 

preșcolar 
 

Presa locala 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fundamentarea unei 
politici educaţionale şi 

de imagine corecte, 

reale și permanente  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Generarea de 
oportunităţi de 

implicare şi colaborare . 

 

Director, 

Prof. Doană Grațiela Doina  


