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ACTIVITATEA MANAGERIALA
1.Realizarea documentelor de proiectere manageriala

Participare la concursul pentru ocuparea postului de director

Proiectarea manageriala pentru semestrul I a insemnat realizarea la timp a 
urmatoarelor documente:

 -plan scolarizare

 -programul managerial anual

 P.D.I. 2013/2017, revizuire document

 Plan managerial sem .I

 Oferta educationala

 -programul activitatilor educative scolare si extrascolare

 -programele de activitati anuale si semestriale si a comisiilor de lucru

 -proiectul de buget pe anul financiar 2017

 Tematica sedintelor Consiliului profesoral si ale Consiliului de administratie

 Precizarea atributiunilor membrilor CA



2.Organizarea compartimentelor si repartizarea 
responsabilitatilor
 Au fost numiti prin decizie secretarii CP si CA, responsabilul de Comisie 

metodica s-au constituit comisiile de lucru

 S-au repartizat, prin delegare, responsabilitati membrilor CP , CA , sefilor de 
comisii

 S-a stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioara,programul de lucru din 
unitati, pentru fiecare sector de activitate

 S-a reusit prin delegarea sarcinilor, monitorizarea activitatii tuturor 
compartimentelor

 A fost reconfigurata componenta anumitor comisii astfel incat sa fie respectata 
legislatia in vigoare (SIIIR, SCIM etc)

 Au fost elaborate rapoarte lunare privind activitatea pe domenii

 Masuri ameliorative: urmarirea mai indeaproape a activitatii pe fiecare 
domeniu, cu precadere pe cel de secretariat, contabil si administrativ



AUTOEVALUAREA ACTIVITATII 
MANAGERIALE
 Analiza la nivel managerial conduce la concluzia ca in activitatea de conducere au 

fost identificate unele probleme, cum ar fi:
 Site-l gradinitei nu a fost realizat, din cauza unor deficiente de comunicare

 - necesitatea unui management mai riguros al timpului, astfel incat sa fie alocat mai 
mult timp asistentelor la grupa

 - delegarea sarcinilor s-a încercat a se face echitabil, existând insa probleme in 
rezolvarea acestora de catre unele cadre didactice

Realizari notabile:
- fiecare cadru didactic a fost asistat cel putin la o activitate in semestrul I

-a existat o reala transparenta in luarea deciziilor, prin consultarea membrilor CA, CP 
si a parintilor

-s-a urmarit prezenta la fiecare sedinta a CA a reprezentantilor primarului si CL
-angajarea prin intermediul Asociatiei ``Micul Print`` de personal nedidactic
- Sustinerea cu loigistica a parintilor in vederea functionarii Asociatiei parintilor 

,,Cavaleri Pro educatie,,
- Masuri ameliorative: implicarea Asociatiatiei de parinti in obtinerea de 

fonduri extrabugetare



RESURSE MATERIALE SI 
FINANCIARE
 Prin repartizarea de fonduri de la Primaria municipiului s-a realizat dotarea cu 

masute luminoase a tuturor grupelor
 S-au dotat cu sisteme de alarma G.p.p. Nr. 8, G.p.p. Nr. 9, G.p.n. Partos
 S-au procurat cadouri pentru copii cu ocazia sarbatorilor de iarna
 S-au facut adrese catre Primaria Alba Iulia in vederea construirii unui nou local 

pentru G.p.p. Nr. 8
 S-a realizat dotarea gradinitelor cu camere de luat vederi in exteriorul acestora
 S-au efectuat lucrari de reparatii curente la  toate gradinitele
 Au fost procurate la timp materialele de curatenie pentru toate gradinitele
 Executia bugetara la nivelul PJ se revede in documentele contabile
 S-au dotat gradinitele cu pp cu cate o multifunctionala color
 S-a urmarit o corecta gestionare a bugetului
 S-a propus si aprobat in CA bugetul pentru anul 2018
 S-au achizitionat aparate frigorifice pentru cantine
 S-au achizitionat doua aparate de aer conditionat
 Masuri ameliorative: obtinerea de resurse extrabugetare, implicarea CA in 

rezolvarea unor probleme care privesc situatii ce pot fi rezolvate de catre CL 
sau Primar



RESURSE UMANE

 Personal didactic

 - intregul personal didactic incadrat este de specialitate

 - activitatea de perfectionare s-a desfasurat in conditii optime, avand un numar 
de 1 cadre didactice inscrise la definitivat, 1 la gradul I 

 -s-au intocmit documentele specifice din cadrul comisiilor

 - exista si cadre didactice care se rezuma doar la activitatea la grupa fara 
implicare in activitati extracurriculare

 - s-au desfasurat proiectele de parteneriat in bune conditii

 - s-au organizat serbari cu ocazia Craciunului

 -au fost marcate evenimente, cum ar fi 1 Decembrie, 24 Ianuarie etc

 Cadrele didactice au participat la cursuri de perfectionare

 Reducerea la ¼ a postului de contabil

 Masuri ameliorative: implicare in proiecte si programe a personalului 
didactic, distribuirea bugetului astfel incat sa fie fonduri alocate pentru 
perfectionarea personalului, organizarea unui program flexibil, 
respectarea fisei postului



DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV 
EDUCATIV
 Planificarile semestriale au fost realizate la timp si in concordanta cu cerintele  

curriculumului pentru invatamantul prescolar

 In procesul educativ au fost folosite mijloace didactice moderne

 Activitatea didactica s-a desfasurat prin implicarea parintilor , specialistilor, 
comunitatii locale

 Oferta de optionale a fost variata si atractiva

 S-a planificat activitatea punandu-se accent pe metoda proiectelor

 Activitatile integrate au constituit principala forma de desfasurare a activitatii 
din gradinite

 Copiii au fost angrenati in diferite concursuri unde au obtinut premii si
diplome, Concurs de felicitari, ``Eminescu si copiii`` , ,,Natura, prietena
noastra,,etc

 Prezenta consilierului psihologic a facilitat desfasurarea optionalului ,,Da, 
poti!,, , precum si activitati de logopedie si consiliere a unor copii cu deficit de 
atentie

 Masuri ameliorative: respectarea pe cat posibil a graficului de asistente, 
desfasurarea activitatii didactice in cele mai bune conditii, organizarea 
zilei ,,Portilor deschise,, la fiecare unitate



ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA
 Activitatea extracurriculara a vizat o serie de activitati in care au fost implicate cadre 

didactice, copii, partenerisi au cuprins urmatoarele:

 -expozitii tematice cu lucrari ale copiilor

 - concurs national Tim Tim Timmy

 - concurs municipal ”Mihai Eminescu”

 - participarea cu lucrari de specialitate la Simpozioane si pe site-ul ISJ

 - concursuri intre grupe si intre gradinite

 - drumetii in jurul orasului

 - vizitarea Cetatii in preajma zilei de 1 Decembrie in vederea marcarii unor evenimente 
istorice importante

 - activitati de educatie ecologica

 -teatre de papusi

 -serbari cu ocazia sarbatorilor de iarna

 -alte activitati prevazute in proiectarea activitatilor extracurriculare la fiecare grupa

 Masuri ameliorative: desfasurarea conform planificarilor a activitatilor 
extracurriculare, implicarea comunitatii in desfasurarea activitatilor, 
diseminarea rezultatelor in mass media .



Proiecte si parteneriate
 S-au organizat activitati in cadrul proiectelor educationale si de parteneriat in fiecare 

dintre cele 4 gradinite

 Proiecte nationale:
 Kalokagathia

 Sa citim pentru mileniul III

 Ecogradinita

 Educati asa

Proiecte interne

 Inocenta si intelepciune (primaria municipiului Alba Iulia)

 Parteneriat cu parintii

 Micul Crestin 

 Prietenii pompierilor

 Cu gentuta la muzeu etc

 G.p.n. Vinerea, Colegiul tehnic Apulum,  Liceul sportiv, 

 Apa, sursa vietii  cu S.G.A Alba .etc.

 Masuri ameliorative: respectarea termenelor prevazute in programarea , intocmirea 
rapoartelor pentru fiecare activitate, participarea tuturor grupelor la activitati.



COLABORARE CU ALTE INSTITUTII DE 
INVATAMANT SI CULTURA
 Teatrul de papusi ”Prichindel”

 Teatrul Crestin

 Muzeul Unirii

 Universitatea 1 Dec 1918 Alba Iulia

 Colegiul tehnic ”Apulum”

 Teatrele de papusi din Tg. Mures, Sibiu, Brasov, Bucuresti, Petrosani  etc

• Biblioteca Judeteana ,,Lucian Blaga,,

Colaborarea este mai intensa cand ne referim la gradinitele cu program prelungit si mai 
putin intensa la nivelul celor cu program normal

Se va urmari o mai mare implicare in activitati a gradinitelor cu program normal

Masuri ameliorative: Se va urmari evitarea supraincarcarii programului copiilor, 
pentru evitarea stresului, cu respecatea particularitatilor de varsta.



ACTIVITATEA ADMINISTRATIV GOSPODAREASCA

 S-a stabilit cuantumul contributiei pentru hrana impreuna cu parintii

 S-a imbunatatit sistemul de aprovizionare

 S-a urmarit permanent respectarea gramajului

 S-a imbunatatit hrana copiilor printr-o aprovizionare corespunzatoare cu legume si 
fructe proaspete, lapte, produse din carne etc

 S-au facut demersuri pentru implicarea comunitatii in angajarea personalului de ingrijire 
in deficit

 S-au procurat la timp rechizite de birou si s-au reparat calculatoarele

 S-au efectuat reparatii curente la toate gradinitele

 S-a facut o evaluare a necesarului de lucrari pentru propuneri pertinente privind bugetul 
pentru reparatii la cele patru unitati

 Masuri ameliorative: se va face o analiza clara a necesarului de lucrari dupa 
aprobarea bugetului, se vor consulta parintii cu privire la hrana copiilor si in 
limita legii se va tine cont de propunerile acestora, se vor stabili prioritati in ceea 
ce priveste activitati specifice domeniului administrativ



ACTIVITATEA SANITARA
 S-a efectuat zilnic triajul copiilor

 Nu a existat nici un caz de boala grava

 Copiii cu probleme medicale nu au fost primiti in unitate pentru a nu 
raspandi viroze

 S-au respectat toate normele de igiena impuse de legislatia in vigoare

 Alimentele au fost pastrate in bune conditii

 In urma controalelor diferitelor foruri competente s-a constatat ca 
exista conditii pentru buna desfasurare a activitatii din gradinite

 Masuri ameliorative: aprovizionarea cu precadere cu produse 
alimentare romanesti de buna calitate, luarea de masuri privind 
evitarea unor boli de sezon, controlul zilnic al copiilor la intrarea 
in gradinitele cu program prelungit de fata cu parintii



ACTIVITATEA SECTORULUI CONTABILITATE  SI 
SECRETARIAT

 Au fost intocmite la timp documentele contabile

 Au fost transmise Primariei si Trezoreriei documentele specifice la timp si corect intocmite

 S-au operat in programul FOREXE toate operatiunile contabile

 A fost elaborat la timp proiectul de buget pentru anul 2018 si transmis Primariei Alba Iulia

 Au fost respectate normele legale in desfasurarea tuturor operatiunilor contabile

 Au fost completate datele in REVISAL si EDUSAL

 S-au avut in vedere prevederile legale in angajarea de personal

 S-au elaborat decizii si proceduri conform noului ROFUIP

 S-au introdus datele in SIIIR

 S-au intocmit documente privind miscarea de personal si s-au transmis compartimentului 

Resurse umane din cadrul ISJ Alba

 Masuri ameliorative: participarea la cursuri si/sau intruniri privind introducerea corecta 

a datelor in SIIIR, respectarea termenelor impuse de institutiile in drept privind 

redactarea unor documente, respectarea legislatiei in vigoare si informarea permanenta a 

intregului personal privind modificari legislative. 


