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,,Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur; aceasta este arta 

celor ce aspiră să slujească spiritul.” 

Maria Montessori 

 

I. ARGUMENT 

 Proiectul de dezvoltare instituţională a fost elaborat pentru Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 şi unităţile arondate, 

respectiv G.p.p. nr. 9 Alba Iulia, G.p.n. Partoş şi G.p.n. Pîclişa. 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017-2021 se fundamentează pe rezultatele planului din perioada 

2013-2017 și totodată pe analiza realistă a mediului extern în care funcționează cele patru unități și a mediului organizațional 

intern. Planul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea punctelor slabe, a cauzelor care le-au generat și a riscurilor 
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asociate acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea ,,punctelor tari,, și a ,,oportunităților,, oferite de 

cadrul legislativ și de comunitatea locală. Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea constatată la nivelul fiecărei 

unități de învățământ, corelate cu nevoile de educație ale comunității.  

 În elaborarea proiectului am ţinut cont de mediu, condiţii concrete şi tendinţe de evoluţie ale acestora, identificate ca 

oportunităţi sau ameninţări. 

 Atât componenta strategică a proiectului (misiunea) cât şi cea operaţională (acţiunile concrete prin care se ating ţintele) 

vizează toate domeniile funcţionale: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare, proiectul 

fiind realizat de la general la particular. 

 Prin proiectul propus urmărim realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate, o dezvoltare a 

unităţilor în concordanţă cu nevoile reale a societăţii şi folosind la maxim resursele disponibile. În stabilirea ţintelor strategice 

am avut în vedere faptul că beneficiarii finali ai ofertei educaţionale sunt copiii. 

 Planurile operaţionale propuse sunt mijloacele prin care dorim să atingem scopurile strategice. 

 Ne-am orientat spre exemple de bune practici ale unor instituţii şcolare din Europa şi am preluat câteva idei privitoare 

la implicarea mai activă a comunităţii în viaţa grădiniţelor. În acest sens am pus un mai mare accent pe proiecte de 

parteneriat cu instituţii la nivel local (Primărie, Muzeu, Bibliotecă, ISU, Poliţie, Şcoală etc.), apelând la experienţa comunităţii 

din Regio Emilia. 

 În acelaşi timp, proiectul se adresează familiilor copiilor venind în întâmpinarea nevoilor acestora, personalului celor 

patru grădiniţe, comunităţii locale, şcolilor din apropierea grădiniţei. 

 

Acest PDI 

• Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea 

de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, aptitudini, atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii). 

• Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse 

materiale şi financiare, relaţii comunitare). 

• Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare. 

• Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei. 

• Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii. 

• Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

• Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, implicând în educaţie mai mulţi factori (familie, comunitate, 

instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea imaginii grădiniţei în întregul ei. 



  

 

1. DEVIZA 

• Educaţia corectă a copiilor azi, societatea sănătoasă de mâine. 

 

2.  VIZIUNEA 

• Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând 

următoarele aspecte: 

– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile  

– Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ 

– Garantarea pregătirii copiilor pentru socializare, nivelul I şi pregătirea pentru şcoală, nivelul II 

 

2. MISIUNEA 

 

• 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 orice situaţie în viaţă. 

• 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 , în 

mijlocul comunității din care fac parte 

 

 

 



II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

1.CULTURA ORGANIZAŢIONALÃ 

2.PREZENTAREA RESURSELOR 

3.OFERTÃ EDUCAŢIONALÃ  

 

1.CULTURA ORGANIZATIONALA 

 ‚Cultura este pentru organizaţie ceea ce personalitatea este pentru individ.’ 

Aşezată într-un loc unde istoria se împleteşte cu prezentul, unde Cetatea ne îndeamnă la orice pas să întoarcem 

privirea spre aducerea-aminte şi spre gloria înaintaşilor, clădirea Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 8, Alba Iulia se 

desprinde, parcă, din trecut, animată de voioşia celor care îi trec pragul, micuţii preşcolari, însoţiţi de părinţii lor şi primiţi cu 

căldură de educatoarele care ştiu să le ofere un cămin cald şi primitor. 

În imediata apropiere se află structura Grădiniţa cu program prelungit nr.9, cu săli mari și luminoase, cu o curte 

generoasă, un adevărat parc unde copiii desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice activităţi atractive de tip outdoor. 

Grădiniţele din Partoş şi Pîclişa se bucură de aceeaşi atmosferă caldă, situate într-un cadru pitoresc, cu săli luminoase 

şi spaţii de joacă amenajate corespunzător. 

Lumea copilăriei, în grădiniţe primeşte copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, pentru a le arăta acestora, prin neobosita 

trudă a colectivului, frumuseţea vârstei inocenţei, magia jocului, sunetele liniştitoare ale cântecelor şi tâlcul poveştilor, tainele 

numerelor şi ale cuvintelor. 

 

• Gradinitele sunt amplasate astfel: G.P.P. NR. 8 si G.P.P. Nr. 9 in cartierul Cetate, iar G.P.N. Partos, respectiv Paclisa , 

in cartierele cu acelasi nume 

• Clădiri  p+1, grădiniţele cu program prelungit 

• Racordate la gaz metan apă canal şi electricitate 

• 10 săli de clasă şi dependinţe 

• Sălile de grupă amenajate corespunzător cerinţelor 

• Număr de copii înscrişi - 221  



• Renumite în oraş şi judeţ prin calitatea actului educativ şi grija acordată pe toate planurile copiilor 

 

2.PREZENTAREA RESURSELOR 

• CURRICULARE 

• RESURSE UMANE 

• RESURSE MATERIALE  ŞI FINANCIARE 

• OFERTA EDUCAŢIONALĂ  

 

a.CURRICULARE 

 

 

        

• Materialele curriculare  pentru  nivelul preşcolar 

- curriculum pentru învăţământul preşcolar 

- planuri de învăţământ, 

- programe şcolare, 

- auxiliare curriculare, 

- caiete de lucru, 

- ghiduri . 

• strategii noi 

• CDŞ-urile au fost stabilite prin consultarea părinţilor 



• participanţi la concursuri locale şi judeţene 

Proiectarea didactică s-a realizat cu respectarea cerințelor metodologice specifice, urmărindu-se adecvarea 

corespunzătoare a conținuturilor și activităților de învățare la obiectivele generale și a celor specifice prevăzute de 

Curricululumul pentru învățământul preșcolar. S-a constatat o reținere în abordarea activităților în sistem integrat și în 

folosirea cu precădere a metodelor interactive. Stabilirea Opționalelor s-a făcut la propunerea cadrelor didactice, în 

colaborare cu părinții și ținându-se cont de resursele fiecărei unități. Procedura de stabilire a opționalelor s-a realizat 

respectând prevederile OMEN nr. 3593/2014, și OMENCȘ nr. 5079 privind aprobarea ROFUIP. 

Educatoarele au fost preocupate de o abordare eficientă a curricululumului prin dezvoltarea la preșcolari a unor abilități 

adecvate, au folosit metoda proiectelor în desfățurarea activității la fiecare grupă și au ales experimental ca metodă 

importantă în înțelegerea de către preșcolari a fenomenelor din lumea înconjurătoare. La nivelul I accentual a fost pus pe 

socializare și adaptare la mediul din grădinițe, iar la nivelul II pe pregătirea pentru activitatea școlară. 

Asistențele la grupă au fost efectuate atât de director cât și de responsabila Comisiei metodice și au avut în vedere 

verificarea planificărilor calendaristice, modalitățile de evaluare și managementul grupei de preșcolari. S-a oferit cadrelor 

didactice posibilitatea autoevaluării activității proprii, s-au făcut unele observații privitor la metodele alese în realizarea 

obiectivelor propuse, s-au făcut sugestii privind îmbunătățirea actului de predare- învățare. 

 În urma asistențelor s-au desprins următoarele aspecte: 

      -Centrarea actului didactic pe copil 

      -Adaptarea conținuturilor la specificul grupei 

      -Proiectarea demersului didactic pe formare de deprinderi specifice vârstei și transmiterea de cunoștințe adaptate fiecărui 

nivel de vârstă, ținând cont și de nevoile fiecărui copil 

       -Acordarea unei atenții crescute copiilor cu CES 

     -Adaptarea probelor de evaluare la nivelul de pregătire al grupei 

 



Activitatea extracurriculară a fost orientate în conformitate cu oferta educațională a grădinițelor și a cuprins: 

-Spectacole cu prilejul diferitelor evenimente (8 Martie, Crăciun, 1 Iunie) 

-Vizionarea de spectacole de teatru pentru copii,  

-Excursii și drumeții 

-Vizite la muzee, la ferme de animale 

-Organizarea aniversării copiilor la grădiniță 

-Implicarea în campanii social umanitare în colaborare cu Primăria și Crucea Roșie 

 Activitățile extracurriculare au antrenat 100% dintre copiii înscriși în grădinițe. Pentru îmbunătățirea activității 

extracurriculare s-a realizat un dialog deschis cu părinții, s-a acordat atenție sporită acestui tip de activități deoarece ele 

permit petrecea într-un mod plăcut a unor momente din programul zilei. 

 Școala altfel –,,Sa știi mai multe, să fii mai bun!,, s-a desfășurat în fiecare an sub forma unor activități atractive având 

ca principal obiectiv atragerea comunității în derularea acestora. Astfel s-au desfășurat activități în parteneriat cu familia, cu 

Poliția, cu Primăria Alba Iulia, cu ISU Alba. S-au organizat excursii cu copiii grupelor mijlocii, mari și combinate. 

  

b. RESURSE UMANE 

 

• Populaţia preşcolară: 

• Număr de copii— 

Distribuirea pe grupe de vârstă: 

- 4 grupe mari 

- 2 grupe mijlocii 

- 2 grupe mici 

- 2 grupe combinate 

       Total grupe pe PJ: 10 

 

 



AN 

ŞCOLAR 

GRĂDINIŢA NUMĂR 

PREŞCOLARI 

Total PJ 

2013-

2014 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 88 226 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 107 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 15 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 16 

2014-

2015 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 91 234 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 106 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 18 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 19  

2015-

2016 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 99 238 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 103 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 18 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 18 

2016-

2017 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 86 230 



 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 102 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 19 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 17 

 

 

 

AN 

ŞCOLAR 

GRĂDINIŢA NUMĂR 

PREŞCOLARI 

Total PJ 

2017-

2018 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 87 221 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 101 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 17 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 16 

2018-

2019 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ)   

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR)  

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR)  

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR)   



2019-

2020 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ)   

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR)  

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR)  

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR)  

2020-

2021 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ)   

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR)  

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR)  

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR)  

 

 

• Personalul unităţilor: 

• Didactic 

                                      -1 director 

– 18 educatoare calificate 

• Didactic auxiliar  

– 1 administrator financiar (1/2 norma) 

– 1 administrator patrimoniu 

– 1 secretara (1/2 norma) 

 

 



• Nedidactic 

– 2 bucătărese 

– 2 spălătorese 

– 1ajutor bucătar 

– 1 muncitor de intretinere (1/2 norma) 

– 9 îngrijitoare copii 

 

• Sanitar 

- 2 asistente pediatre pentru grădiniţele cu program prelungit care desfăşoară acţiuni de control şi la 

grădiniţele cu program normal 

          Calitatea personalului didactic 

Toate cadrele didactice sunt calificate:  

                                              12 educatoare au gradul didactic I 

3 educatoare au gradul didactic II 

2 educatoare au gradul definitiv 

2 educatoare debutante 

Concursuri şi proiecte: 

 

• locale  

• judeţene 

• naţionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• internaţionale      

Personalul didactic : 

Programele de activități ale Comisiei metodice au prevăzut activități lunare, cu tematică diversă pentru a atinge 

cât mai multe subiecte care interesează corpul profesoral, fiecare început de an școlar având în vedere analizarea 

rezultatele evaluărilor inițiale.  

Comisia CEAC și-a desfășurat activitatea pe baza planului operational și a graficului activităților care au vizat 

dezvoltarea încrederii beneficiarilor, asigurarea relațiilor cu structurile grădiniței, desfășurarea în cele mai bune 

condiții a procesului de predare-învățare-evaluare. 



              Activitatea de perfecționare și formare continua a cadrelor didactice s-a realizat atât în cadrul comisiei 

metodice, a cercurilor pedagogice cât și prin participare la cursuri de formare organizate de furnizori acreditați. 

Fiecare cadru didactic a reușit să acumuleze credite care să-i permită încadrarea în numărul celor prevăzute în 

legislație. 

 Numărul copiilor înscriși în grădinițe este ușor fluctuant acest lucru fiind motivat de scăderea natalității pe de o 

parte, iar pe de altă parte de zonele în care se află grădinițele, dar și de reducerea șomajului la nivel de municipiu, 

astfel că preșcolarii din cartierele Partoș și Pîclișa sunt aduși la grădinițele cu program prelungit, părinții fiind angajați          

Participarea  la diverse concursuri locale, județene și naționale au adus copiilor premii și diplome. 

 În ceea ce privește personalul auxiliar și nedidactic, acesta și-a desfășurat activitatea pe baza atribuțiilor ce i-au 

revenit din fișa postului. Secretara a asigurat serviciile solicitate de director, ISJ, părinți (transferuri), personalul 

unității, a gestionat programul Edusal, Revisal , SIIIR, registrul de decizii, condicile de prezență, a gestionat 

corespondența, contractele de muncă și fișele postului, a elaborat diverse documente solicitate de ISJ. 

 Administratorul financiar a asigurat constituirea bugetului și realizarea execuției bugetare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, confirmate de audit financiar realizat de Primăria Alba Iulia, De controlul Curții de 

conturi. Execuția bugetară s-a realizat pe baza planului de achiziții, respectând ciclul financiar la nivelul unității. 

 Administratorul de patrimoniu a realizat în cele mai bune condiții achizițiile, pe SEAP în cea mai mare parte, a 

aprovizionat cu produse de calitate superioară cantinele de la grădinițele cu program prelungit și a avut un program 

adecvat de încasare a sumelor plătite de părinți pentru hrana preșcolarilor. 

 Personalul nedidactic și-a desfășurat activitatea în baza fișei postului  și a programului de lucru stabilit în așa fel 

încât activitatea să se desfășoare în folosul copiilor, având o maximă eficiență. 

Colaborarea cu părinții s-a realizat prin întruniri prestabilite, dar și unele care au necesitat o colaborare în 

derularea diverselor activități propuse la nivel de grădinițe. La fiecare început de an școlar au fost constituite 

Comitetele de părinți pe grupe, Consiliul reprezentativ al părinților, iar din anul 2015/2016 s-a înființat Asociația 

părinților ,,Cavaleri ProEducație,,, care s-a implicat cu succes în derularea ,în special a activităților extracurriculare, la 

nivelul grădinițelor. Au fost identificate familii aflate în dificultate din Partoș și Pîclișa care au fost și sunt beneficiare 

ale Legii 248. 

 

 

 



 

 

c. RESURSE MATERIALE  SI  FINANCIARE 

            

 

 

S-a reuşit cu sprijinul Primăriei, în mod special, al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor , printr-o corectă utilizare a 

bugetului, utilarea unităţii după cum urmează: 

• toate cele 10 săli de clasa cu mobilier atractiv şi multifuncţional în proporţie de 100%. 

• a fost achiziţionată lenjerie nouă pentru grădiniţele cu program prelungit 

• clasele au calculatoare  

• în  toate sălile de clasa s-au confecţionat pătuţuri noi 

• în fiecare sală de clasa sunt televizoare, combine muzicale, multifuncţionale  

• blocul alimentar este dotat corespunzător 

• grupurile sanitare sunt placate cu gresie şi faianţă 

•  curţile sunt dotate cu aparate de joaca  

• materialul didactic existent a fost recondiţionat cu sprijinul cadrelor didactice 

• au fost achiziţionate jucării în valoare de 20 mii lei 

 

 



 

 

BUGET ALOCAT 2017-2021 (mii lei) 

 

An financiar 2016 2017 2018 2019 2020 

Buget local 1385 1550 1279,18   

 

Relația de colaborare cu Consiliul local s-a concretizat în solicitarea fondurilor pentru cheltuielile material. 

Reprezentanții Consiliului local și al primarului au fost implicați în activitățile CEAC și au făcut parte din Consiliul de 

administrație, având un rol important în păstrarea unei legături strânse între grădiniță și primărie. 

 

III. OFERTA EDUCAŢIONALA 

• Grădiniţele îşi desfăşoară activitatea conform noului curriculum 

-activităţi pe domenii experienţiale 

-jocuri si activităţi alese 

-activităţi de dezvoltare personală 

 Oferta de activităţi opţionale 

-Lb. engleza 

-Matematica distractivă 

-Obiceiuri din străbuni 



-Educaţie rutieră 

-”Micii ecologişti” 

-”Atelierul fanteziei” 

-Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor prin programul ,,Da, poţi!,, 

-Educaţie pentru sănătate 

-În lumea poveştilor 

-Dans modern 

 

CUM AM ÎNCEPUT 

 Din aceeaşi P.J. fac parte din anul 2006 patru grădiniţe: 

 -G.P.P. NR. 8 ALBA IULIA 

 G.P.P. NR. 9 ALBA IULIA 

 G.P.N. PARTOS 

 G.P.N. PACLISA 

NE DESFASURAM ACTIVITATEA SUB FORMA INVATAMANTULUI TRADITIONAL 

 

CE OBIECTIVE URMĂRIM? 

 dezvoltarea liberă, armonioasă şi integrală a individualităţii   

 formarea personalităţii autonome şi creative 

 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi de a  interacţiona cu mediul  

 sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinte, capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei activităţi şcolare, precum şi 

vieţii sale ulterioare în societate  

 colaborarea cu familia și alți factori educaționali în vederea pregătirii viitorilor membrii ai comunității 



 implicarea comunității în viața grădinițelor, rolul grădinițelor fiind acela de a-și face cunoscută activitatea în 

comunitate 

 

 CE PROIECTE SI PARTENERIATE VOM DERULA? 

 Şcoala părinţilor 

 Inocenţă şi înţelepciune (cu Primăria Alba Iulia- Centrul pentru persoane vârstnice) 

 Prietenii noştri, pompierii 

 Cu gentuţa la muzeu 

 Micii pietoni 

 Ape curate –viaţă sănătoasă 

 Să citim pentru mileniul III 

 Parteneriate cu scoli si gradinite din Alba Iulia si din judet 

 Parteneriate cu gradinite din judetele Timis si Cluj 

 Ecogrădiniţa 

 Educaţi aşa! 

 Kalokagathia etc. 

 Educatie financiara 

 Educatie pentru sanatate 

 

AMPLASAREA GRADINITELOR 

 G. P. P. NR.8 , STR. MIHAI VITEAZUL NR. 23 ALBA IULIA 

 G.P.P. NR. 9 , STR. VASILE GOLDIŞ NR. 7 ALBA IULIA 

 G.P.N. PARTOŞ, STR. LILIACULUI NR. 8 

 G.P.N. PÎCLIŞA,  STR. CARPENULUI NR. 133 

 

I V. ANALIZA PESTE 

 

POLITIC 

Politica de promovare a Programului de Reformă a Educaţiei Timpurii – prioritate a M.E.N.; 



Politica M.E.N.si I.S.J Alba privind continuarea reformei educaţonale; 

Politica ARACIP privind asigurarea calităţii în educaţie; 

Compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu Sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

Dezvoltarea unor politici educaţionale care să ducă la obligativitatea grădiniţei într-un viitor apropiat 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar care permite o abordare eficientă a socializării şi pregătirii pentru 

activitatea de tip şcolar 

Politici favorabile la nivel local pentru susţinerea grădiniţelor. 

 

 

 

 

ECONOMIC 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 se află în municipiul Alba Iulia într-o zonă 

centrală, cu părinţi care se află în proporţie de 90 % în câmpul muncii şi a căror venituri se află la media unui clasament 

judeţean. 

 Grădiniţele cu program normal Partoş şi Pîclişa se află amplasate în cartierele cu acelaşi nume ale municipiului şi sunt 

în cea mai mare parte frecventate de copii ai căror părinţi realizează venituri mici, sunt parte din ei beneficiari de ajutoare 

sociale. 

 

SOCIAL 

Nivelul şomajului este de aproximativ 5%; 

Numărul familiilor interesate de educaţia copiilor lor este in continuă creştere; 

 

TEHNOLOGIC 

100% dintre familii au acces la televiziune; 

Existenţa televiziunii prin cablu în 95% din locuinţe; 

Existenţa programelor de radio private care pot fi folosite şi în scopuri educative; 

Există reţele telefonice şi acces la reţele de telefonie mobila in 100% din zona; 

Acces la reţea de internet în grădiniţe; 

Grădiniţele au dotări audio-video moderne utilizate în activitatea didactică. 

 

 

 



ECOLOGIC 

 Grădiniţele cu program normal sunt situate în zone cu spaţii verzi, de case care oferă copiilor oportunitatea 

desfăşurării activităţilor de tip outdoor 

 De asemenea Grădiniţa cu p.p. nr. 9 dispune de o curte de 1920 mp ce oferă celor peste 100 de copii posibilitatea 

desfăşurării de activităţi în aer liber. 

 Deşi aflată într-o zonă foarte liniştită, Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 nu dispune de un spaţiu de joacă cu o 

suprafaţă suficient de generoasă pentru desfăşurarea activităţilor celor aproape 100 de copii înscrişi. 
 

IV. ANALIZA SWOT 

 curricular 

 resurse umane 

 resurse materiale şi financiare 

 relaţiile comunitare şi de parteneriat 

 

 

1.CURRICULAR 

Curricular   

PUNCTE TARI 

• Existenţa unui curriculum flexibil 

• Realizarea la timp a documentelor curriculare 

• Folosirea metodei proiectelor, ca metodă de 

proiectare şi desfăşurare a activităţilor din 

grădiniţe 

• Desfăşurarea unor activităţi care să suscite 

interesul copiilor prin metoda descoperirii şi a 

experimentului 

• CDŞ-ul este desfăşurat de personal calificat 

• Utilizarea soft-urilor educaționale 

PUNCTE SLABE 

•  Oferta CDŞ  nu satisface în totalitate nevoile 

educaționale ale copiilor , se rezumă la activităţi 

susţinute de educatoare, mai ales la grădiniţele 

cu program normal 

• Rezerva din partea cadrelor didactice în 

folosirea metodelor activ participative 

 



• Oferta educațională contribuie la 

personalizarea procesului intructiv-educativ 

 

OPORTUNITĂŢI 

• CDȘ permite valorificarea abilităților și 

intereselor copiilor 

• Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice 

permit diversificarea CDŞ–urilor la nivelul 

unităţii. 

 

AMENINŢĂRI 

 Implicarea precară a părinților în desfășurarea 

unor opționale care solicită susținere financiară 

 

2. RESURSE UMANE     

Resurse umane  

PUNCTE TARI 

» Cadre didactice calificate, în cea mai mare 

parte titulare  

» Corp profesoral cu o solidă pregătire științifică 

și metodică 

» Fluctuație redusă a cadrelor didactice 

» Continuarea studiilor prin cursuri universitare 

în aceleaşi domenii sau domenii apropiate 

pregătirii de bază 

» Dorinţa de formare continuă 

» Deschidere spre programe de formare oferite de 

CCD, ISJ,UAB. 

» Personal de îngrijire responsabil 

» Personal medical propriu 

PUNCTE SLABE 

• Numărul mare de copii înscrişi la fiecare grupă 

(program prelungit) 

• Conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a 

unor cadre didactice 

• Pregătirea psihopedagogică și metodică 

insuficientă a cadrelor didactice debutante, mai 

ales în adaptarea curriculumului la specificul 

grupei 

• Reducerea la 0,25 norme a postului de 

administrator financiar 

 



 

OPORTUNITĂŢI 

• Intâlniri si activităţi comune ale cadrelor 

didactice in afara orelor de curs favorizează 

creşterea coeziunii grupului 

• Organizarea unor schimburi de experienţa cu 

educatoare şi grădiniţe din judet si din alte 

judete 

• Varietatea cursurilor de formare si 

perfecţionare organizate de CCD sau alți 

furnizori autorizați 

• Întâlniri frecvente cadre didactice –părinţi-

copii 

• Percepția semnificativ pozitivă a majorității 

cadrelor didactice cu privire la schimbările 

înregistrate deja în sistemul de formare 

continuă 

 

AMENINŢĂRI 

 Schimbări legislative frecvente , reflectate într-

un statut incert al cadrului didactic 

 Scăderea natalității, ceea ce va duce în timp la 

reducerea numărului de copii înscriși 

 Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini și 

activități în detrimentul activității la grupă 

 

 

 

3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Resurse materiale si financiare  

PUNCTE TARI 

• Compartimentarea clădirilor 

• Starea fizică a spaţiilor preşcolare şi încadrarea 

în normele de igienă corespunzătoare 

• Baza materială este bună în majoritatea 

grupelor cu perspective de înnoire 

• Aşezarea strategică a unităţilor într-un cartier 

PUNCTE  SLABE 

• Dubla  funcţionalitate a sălilor de 

clasă(activităţi, servitul mesei, odihna) 

• Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru a 

satisface nevoile reale de dotare 

• Curtile unităţilor  cu pogram normal nu sunt 

amenajate cu suficiente aparate de joacă 



select, în raport cu celelalte instituţii 

• Deținerea de autorizații sanitare la toate 

unitățile 

• Curtile grădiniţelor sunt foarte mari (mai puțin 

G.p.p. nr. 8) 

• Curţile grădiniţelor sunt dotate cu aparate de 

joacă adecvate vârstei copiilor 

• O bună gestionare a bugetului grădiniţelor 

astfel încât să fie satisfăcute nevoile fiecăreia 

dintre cele patru grădiniţe 

• Conexiune la Internet de mare viteză în toate 

grădinițele 

•  Dotarea celor patru clădiri cu mijloace video 

de monitorizare 

 

• Clădire necorespunzătoare a GPP nr 8 pentru 

desfăşurarea în cele mai bune condiţii a 

activităţii didactice 

• Amplasarea clădirilor în zone frumoase, central, 

dar cu populație îmbătrânită 

 

OPORTUNITĂŢI  

• Colaborarea strânsă cu primăria pentru 

alocarea fondurilor necesare 

• Colaborare eficientă cu comunitatea locală 

•  

• . 

• Interesul Primăriei şi Consiliului Local în 

vederea construirii unui nou local pentru GPP 

nr 8 

• Statutul de ordonator terțiar de credite 

• Descentralizarea finanțării și autonomia 

instituțională permit o gestionare mai eficientă 

a fondurilor 

 

AMENINŢĂRI  

• Rata şomajului determină probleme in rândul 

familiilor în ceea ce priveşte plata contribuţiei 

pentru hrană  

•  Familii cu buget limitat, mai ales la grădiniţele 

cu program normal 

• Reducerea natalităţii 

• Migrarea familiilor în străinătate 

• Tendința familiilor sărace de a nu-și înscrie 

copiii în grădinițe 

• Amânarea sau blocarea proiectului privind 

construirea unui local pentru GPP nr 8 

 

 

 



 

4. RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT 

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat  

PUNCTE TARI 

 Existenţa la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 

a mai multe programe de parteneriat cu 

comunitatea 

• Desfăşurarea mai multor proiecte educaţionale în 

unitate, de factură naţională 

• Acţiuni organizate în scop educativ în echipă cu 

instituţiile importante 

• Cultura organizațională concurențială propice 

competitivității și creșterii calității educației 

• Antrenarea copiilor în concursuri cu diferite 

ocazii 

 

• Locale 

• Judeţene 

• Internaţionale 

• Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi extracurriculare. 

 

PUNCTE SLABE 

• Comunicarea cu instituţiile locale este afectată 

de lipsa de interes a unora dintre acestea 

• Disponibilitatea şi responsabilitatea  unor 

instituţii de a veni în sprijinul unităţilor 

preşcolare este redusă 

• Valorificarea insuficientă a parteneriatelor cu 

anumite ONG-uri 

OPORTUNITÃŢI  

• Diverse domenii de activitate ale părinţilor 

• Deschiderea din ce în ce mai mare a comunităţii 

în a veni în sprijinul grădiniţelor 

AMENINŢĂRI 

• Timpul limitat al părinţilor care poate 

conduce la slaba implicare a acestora în viaţa  

şi activităţile copiilor 



• Constituirea la nivelul PJ a Asociaţiei  de părinţi 

,,Cavalerii ProEducaţie,, 

• Susţinerea de către părinţi a unor opţionale 

susţinute de către persoane autorizate dinafara 

grădiniţelor, prin intermediul Asociației de 

părinți 

• Interesul școlilor din zonă în vederea atragerii 

copiilor prin prezentarea ofertelor educaționale 

 

• Neimplicarea financiară a unor părinţi în 

susţinerea Asociaţiei 

• Migrarea familiilor din zonele unde sunt 

amplasate grădinițele 

• Tendința de automarginalizare a unor familii 

cu potential economic și cultural scăzut, ceea 

ce reduce interesul părinților pentru educația 

copiilor 

 

 

 

 

     V.  PROGNOZA 

V.1. STRATEGIA PROIECTULUI 

La elaborarea Planului de dezvoltare s-au avut în vedere: 

-Rezultatele obținute în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de implementare ale PDI 2013/2017 

-Rezultatele evaluării în cadrul inspecției școlare generale RODIS desfășurată în perioada 21.03.2016-08.04.2016 

-Analiza contextului socio-economic, realizată prin metoda SWOT și PESTE 

-Analiza alternativelor și riscurilor 

-Sustenabilitatea după încheierea ciclului de viabilitate al PDI 

-Beneficiile pentru educația copiilor 

-Particularitățile învățământului preșcolar 

 

 Echipa de management are capacitatea de a implementa planurile operaționale anuale și își propune ca, după 

încheierea PDI, bunele practici privind metodologia implementării planului să fie preluate de către toți factorii interesați. 

Relația grădiniță- comunitate va fi consolidată pe parcursul activităților prin conlucrarea echipei de implementare a 

proiectului cu reprezentanții locali, ceea ce va genera, pe termen lung, o încredere sporită a comunității în grădiniță și 

implicarea mai mare a acestora în educația copiilor. 



 Planul de dezvoltare a fost elaborat în concordanță cu Politica de coeziune UE 2014-2020 care se referă la Investiții în 

domeniul educației, al formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții, în conformitate cu Planul Național de 

Dezvoltare 2014-2020, axat pe prioritățile Strategiei Europa 2020, potrivit cărora participarea școlară a copiilor din grupuri 

vulnerabile contribuie la dezvoltarea resurselor umane, având ca rezultat final dezvoltarea echilibrată în domeniul educației și 

folosirea eficientă a capitalului uman din România. 

 La elaborarea PDI s-a ținut cont de accesul egal la activități indiferent de gen, etnie, naționalitate, religie, categorie 

socială, handicap. Scopul final al PDI îl constituie furnizarea unei educații de calitate, în care individualitatea copilului 

reprezintă cheia succesului în învățare. Conținutul formării cadrelor didactice implicate are în vedere competențele de 

abordare pedagogică centrată pe copil.  

 Strategia aleasă permite organizației noastre să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor umane și materiale 

existente și previzibile, la viziunea și misiunea sa, respectând în același timp politicile curente naționale și locale în învățământ, 

dar și expectanțele comunității. Strategia Grădiniței cu program prelungit nr. 8 asigură îmbunătățirea continuă, dar și 

recunoașterea calității educației oferite. Viziunea și misiunea sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educațional 

de calitate, care are în vedere finalitățile învățământului preșcolar. 

 

V.2 .OPȚIUNI STRATEGICE 

 

1.Dezvoltarea curriculară 

2.Dezvoltarea resurselor materiale 

3.Atragerea resurselor financiare și dezvoltarea bazei materiale 

4.Dezvoltarea organizational, a relațiilor sistemice și comunitare 

 

1. Dezvoltarea curriculară 

 Model educaţional nou, atractiv flexibil. 

• Creşterea numărului de activităţi  extracurriculare şi diversificarea celor opţionale 

 

2.Domeniul resurselor umane 



 Pregătirea foarte buna a educatoarelor, a personalului nedidactic. 

•  Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic 

•  Asumarea responsabilităţii în realizarea obiectivelor 

• Asigurarea unei educaţii inclusive. (copii cu CES acolo unde este cazul) 

• Îmbunătăţirea calităţii demersului didactic în vederea pregătirii copiilor pentru şcoală, pentru viaţă, pentru societate 

 

3.Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale 

• Finalizarea lucrărilor de modernizare şi reparaţii 

• Achiziţionarea  obiectelor pentru dotare 

• Aparatura informatică şi tehnică  

• Creşterea cantităţii şi calităţii materialelor didactice confecţionate sau achiziţionate 

• Dotarea terenurilor de joaca cu elemente specifice 

• Încadrarea  reparaţiilor în fondurile bugetare alocate 

• Existenţa  resurselor extrabugetare. 

 4.Dezvoltarea organizatională, a relațiilor sistemice și comunitare 

• Organizare flexibilă 

• Realizarea practică a proiectului pe baza unei planificări adecvate  

• Strategii elaborate şi implementate adecvat 

• Realizarea parteneriatelor cu finalitate stabilită 

 

 

VI. TINTE STRATEGIGE  

Țintele strategice derivă din viziunea grădiniței și reprezintă intențiile majore care vor fi realizate prin planul de 

dezvoltare și prin care se va îndeplini misiunea grădiniței. 

 

1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaționale astfel încât activitatea să fie centrată 

pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea și adaptarea la viața școlară să se facă rapid. 



 ARGUMENT 

 Pentru că nu există doi copii la fel se impune individualizarea instruirii și implicit diversificarea strategiilor de predare-

învatare. Se impune astfel autoperfecționarea și perfecționarea prin cursuri în domeniul strategiilor de cooperare și educație 

de tip inclusiv a cadrelor didactice și procurarea si confecționarea de materiale didactice specifice. 

2. Dezvoltarea profesională a personalului pentru a oferi alternative în educația și intervenția timpurie având în vedere 

reforma educației timpurii. 

ARGUMENT 

Având în vedere reforma educației timpurii, se impune o perfecționare a personalului unității în domeniul educației la vârste 

precoce și dotarea corespunzătoare a sălilor de joacă cu mobilier, jucării și jocuri specifice vârstei de 2-6 ani. 

De asemenea, întocmirea planificărilor instructiv-educative se va face ținând seama de particularitățile de vârsta ale acestor 

copii. 

3. Dezvoltarea curriculumului la decizia grădiniței 

ARGUMENT 

Este necesară abordarea curricumu-lui la decizia școlii și a activitățiilor extracurriculare ținând cont de inclinațiile copiilor și 

de preferințele părinților. În acest sens vom introduce noi activități opționale cu caracter atractiv și vom asigura baza logistica 

pentru aceste activități, prin realizarea parteneriatelor. 

4.Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinții și instituțiile comunitare – domeniu prioritar 

ARGUMENT 

Părinții se lovesc de multe ori de adevărate probleme în relațiile cu copiii lor la care nu găsesc răspunsuri și rezolvări și de 

multe ori apelează la educatoare pentru găsirea unor răspunsuri. Programul “Educați așa!” este un curs de educație pentru 

părinți, desfășurat de către formatori de părinți care au calificarea să răspund la toate întrebările părinților vizavi de 

comportamentul acestora. 



 Încheierea de parteneriate cu diverse instituții comunitare este benefică pentru copii atât pe plan afectiv cât și cultural. 

5. Crearea unor condiții optime de învățare pentru preșcolari prin modernizarea spațiilor, completarea dotărilor existente și 

construirea unei clădiri proprii (G.p.p. nr. 8) prin accesare de fonduri de către Primăria Alba Iulia- prioritar 

ARGUMENT 

Modernizarea spațiilor de lucru și de joacă, a curții grădinițelor, amenajarea unei săli de sport dotată corespunzător, vor 

contribui la realizarea unui ambient educațional propice atât sub aspect fizic cât și psihic. (Există un proiect al Primăriei care 

vizează extinderea localului G.p.p. nr. 9). Construirea unui nou local pentru G.p.p. nr. 8 care să corespundă desfașurării unui 

act educațional de calitate. 

6. Asigurarea accesului egal și sporit al copiilor spre cunoaștere și acțiune și promovarea educației incluzive în grădiniță. 

ARGUMENT 

Politicile educaționale, creșterea numărului de copii cu tendințe hiperactive și alte cerințe educative speciale implică 

desfășurarea și promovarea unei educații cu un pregnant caracter incluziv 

ȚINTA 1 

Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaționale astfel încât activitatea să fie centrată pe 

copil pentru a-i dezvolta personalitatea și adaptarea la viața școlară să se facă rapid 

O 1. Identificarea de modalități de creștere a calității managementului grupei 

O 2. Diversificarea strategiilor de predare-învățare 

 

 

 



ȚINTA 2 

Dezvoltarea profesională a personalului pentru a oferi alternative în educaţia şi intervenţia timpurie având in vedere reforma 

educaţiei timpurii. 

O 1. Perfecţionarea personalului unităţii in domeniul educaţiei la vârste precoce 

O 2. Dotarea corespunzătoare a sălilor de joacă cu mobilier, jocuri şi jucării specifice vârstei  

O 3. Intocmirea planificărilor în funcţie de vârsta copiilor (nivel I, nivel II) 

 

ȚINTA 3 

Dezvoltarea curriculumului la decizia grădiniţei. 

O 1. Introducerea unor noi activităţi opţionale atractive 

ȚINTA 4 

Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părintii şi instituţiile comunitare 

O 1. Organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri şi seminarii pentru informarea şi educarea părinţilor 

O 2. Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat cu: comitetele de părinti, şcoala, biserica, autorităţile locale. 

O 3. Organizarea unor activităţi cu participarea părinţilor şi a altor parteneri sociali pentru cunoaşterea nevoilor grădiniţei 

ȚINTA 5 

Crearea unor condiţii optime de învăţare pentru preşcolari prin modernizarea spaţiilor, completarea dotărilor 

existente şi construirea unei clădiri proprii (G.p.p. nr. 8) prin accesare de fonduri de către Primăria Alba Iulia 

O 1 Identificarea lucrărilor şi a costurilor acestora necesare amenajării dotărilor necesare. 

O 2. Identificarea resurselor financiare necesare realizării acestor lucrări 



 

ȚINTA 6 

Asigurarea accesului egal si sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune şi promovarea educaţiei incluzive în grădiniţă 

O1. Egalizarea şanselor de a intra în grădiniţă şi şcoală. 

O 2. Introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip incluziv 

O 3. Realizarea unor planuri de intervenţie pentru copiii care manifestă comportamente negative 

 

VII. ETAPELE DE REALIZARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

Țintele strategice derivate din misiunea grădiniței și vizând atingerea țintelor propuse vor fi realizate pe parcursul unui 

ciclu de 4 ani școlari care permite implementarea țintelor propuse: 

 An școlar 2017/2018- planul de implementare va asigura demararea activităților propuse pentru atingerea 

țintelor strategice. 

 An școlar 2018/2019, 2019/2020- planul de implementare va dezvolta activitățile pentru atingerea țintelor 

 An școlar 2020/2021- planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor obținute în primii trei ani 
 

 

 

 

 

 



 

VIII. PLAN OPERAŢIONAL 

 

TINTA OBIECTIV RESURSE 
AUTORITA

TE 

RESPONSA

BIL 

ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI 

DE 

PERFORMANT

A 

1. Dezvoltarea 

managementului 

grupei prin 

implementarea 

unor strategii 

educaționale 

astfel încât 

activitatea să fie 

centrata pe copil 

pentru a-i 

dezvolta 

personalitatea și 

adaptarea la 

viața școlară să 

se facă rapid 

O1. 
Identificarea 

unor măsuri în 

vederea creșterii  

calitatii 

managementului 

grupei 

Financiare: donații și 

sponsorizări interne și 

externe 

Umane: cadre 

didactice, părinți 

- Grădinița 

- Director  

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017 - 2021 

-Abilități si 

aptitudini 

individuale 

-Gestionarea 

resurselor 

materiale 

O2. 

Diversificarea 

strategiilor de 

predare-învățare 

Umane: cadre didactice - Grădinița 

- Director  

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017 - 2018 

- Creșterea calității 

informațiilor 

-Produsele 

activității 

2.Dezvoltarea 

profesională a 

personalului 

pentru a oferi 

alternative în 

O1. 

Perfecționarea 

personalului 

unității în 

domeniul 

Financiare: donații și 

sponsorizări interne si 

externe, taxa 

Umane: personalul 

- Grădinița - Director  
An școlar  

2017 - 2019 

-Satisfacerea 

nevoilor speciale 

ale copiilor de 2-6 

ani 



educația și 

intervenția 

timpurie având 

în vedere 

reforma 

educației 

timpurii. 

 

educației la 

vârste precoce 

grădiniței 

O2. Dotarea 

corespunzătoare 

a sălilor de 

grupă cu 

mobilier, jocuri 

și jucării 

specifice vârstei 

Financiare: donații și 

sponsorizări, interne si 

externe 

Umane: cadrele 

didactice, firma 

specializată în mobilier 

- Grădinița - Director  
An școlar  

2017 - 2020 

-Crearea 

condițiilor de 

securitate pentru 

copii 

-Desfasurarea de 

activități 

preferate(jocul)cu 

jucării care nu pun 

în pericol viața și 

sănătatea copiilor 

O3. Întocmirea 

planificărilor în 

funcție de vârsta 

copiilor (2-3 

ani) 

Umane: cadre didactice - Grădinița 

- Director  

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017- 2021 

-Adaptarea temelor 

și conținuturilor la 

particularitățile de 

vârsta și 

individuale ale 

copiilor 

 

3. Dezvoltarea 

curricumu-lui la 

decizia grădiniței 

O1. 

Introducerea 

unor noi 

activități 

opționale 

atractive, cu 

caracter 

Financiare: susținere 

din partea Asociației de 

părinți 

Umane: cadre didactice 

- Grădinița 

-Cadre 

didactice 

-Profesori 

specilaizați 

An școlar  

2017 - 2021 

-Prezentarea 

ofertei CDS 

-Alegerea 

opționalului 

-Satisfacerea în 



intercultural urma participării 

4. Dezvoltarea 

unui parteneriat 

cu părinții și 

instituțiile 

comunitare 

O1. Organizarea 

și desfășurarea 

unor întâlniri și 

seminarii pentru 

informarea și 

educarea 

părinților 

 

Umane:cadre didactice, 

părinți 
- Grădinița 

- Director 

- Formatori 

de părinți 

An școlar  

2017 - 2020 

-Articole, 

anunțuri,tabele de 

înscriere, asigurare 

logistică,chestionar

e curs, albume 

fotografii, 

diseminarea în 

mass-media. 

O2. Dezvoltarea 

unor proiecte de 

parteneriat cu: 

comitetele de 

parinți, școala, 

biserica, 

autorități locale. 

Financiare: donații ți 

sponsorizări; 

Umane:cadre didactice, 

părinți,învățători,reprez

entanți ai instituțiilor 

locale 

- Grădinița 

- Școala 

- Poliția 

- Primăria 

- Biserica 

Etc. 

- Director  

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017 - 2021 

-Protocol de 

parteneriat 

-Realizarea 

activităților 

planificate în 

proiecte 

- Albume foto 

- Portofolii (copii 

și educatoare) 

O3. Organizarea 

unor activ cu 

participarea 

părinților și a 

altor parteneri 

Financiare: susținere 

din partea Asociației de 

părinți 

Umane: cadre 

didactice, părinti, 

- Grădinița 

- Director  

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017 - 2021 

- Pliante 

-Ziua porților 

deschise 



sociali pentru 

cunoașterea 

nevoilor 

grădiniței 

reprezentant autoritate 

locala 

 

5. Crearea unor 

conditii optime 

de învățare 

pentru preșcolari 

prin 

modernizarea 

spațiilor, 

completarea 

dotărilor 

existente și 

construirea unei 

noi clădiri 

O1. 

Identificarea 

lucrărilor și a 

costurilor 

necesare 

reamenajării 

unei săli de 

sport și a 

celorlalte dotări 

necesare. 

Financiare: Proiecte 

ale Primăriei Alba Iulia 

Umane: echipa 

managerială; specialiști 

în domeniu. 

- Grădinița 

-Consiliul 

local 

- Director  
An școlar  

2017 - 2021 

-Studiu de 

fezabilitate 

-Note de constatare 

DSP , DSV și ISU 

O2. 

Identificarea 

resurselor 

financiare 

necesare 

realizării acestor 

lucrări 

Financiare:  Finanțări 

nerambursabile  

Umane: echipa de 

proiect;contabil 
- Grădinița 

-Consiliul 

local 

- Director  
An școlar  

2017- 2020 

-Convocarea 

echipei de proiect; 

-Nota de 

fundamentare a 

bugetului; 

-Identificarea 

proiectelor de 

finanțare. 



6.Asigurarea 

accesului egal si 

sporit al copiilor 

spre cunoaștere 

și acțiune și 

promovarea 

educației 

incluzive în 

grădiniță 

 

 

O1. Egalizarea 

șanselor de a 

intra în grădiniță 

și școala 

 

Financiare:  finanțări 

din bugetul propriu 

 

Umane:echipa 

managerială; specialiști 

în domeniu 

-Grădinița 

-școala   
-Director 

An școlar  

2017-2021 

-Integrarea copiilor 

cu CES  

în grădiniță; 

O2. 

Introducerea 

strategiilor 

didactice 

specifice 

educației de tip 

incluziv 

Financiare: din 

colaborări cu ONG-uri 

Umane:echipa de 

proiect; contabil -Grădiniță 

-Director 

-Cadre 

didactice 

An școlar  

2017-2021 

 

-Programele; 

-Identificarea 

 strategiilor 

incluzive. 

 

 

O3.Realizarea 

unor planuri de 

intervenție 

pentru copiii cu 

CES 

 

 

 

Umane:cadre didactice, 

psiholog,logoped 

-Grădinița 

-Cadre 

didactice  

-Psiholog 

An școlar  

2017-2020 

-Plan de 

intervenție 

personalizat; 

-Implicarea 

psihologului şi 

logopedului în 

derularea 

programelor de 

intervenţie 

personalizată. 



 

 

 

VII.1. INDICATORI DE REALIZARE 

A. Curriculum 

• Creșterea satisfacției părinților față de activitatea cadrelor didactice și a directorului la peste 85% 

• Valorificarea potențialului de învățare al fiecărei generații de preșcolari la un nivel cât mai ridicat 

-înscrierea la grupa mare a copiilor de 5-6 ani în proporție de 95 % 

-rata transferului spre alte unități – sub 5% 

-rata retragerii din grădiniță prin abandon –sub 4% 

• Oferta de activități extracurriculare asigură posibilitatea fiecărui preșcolar să desfășoare activități interesante, 

educative și relaxante în același timp. 

B. Resurse umane 

• 80% din cadrele didactice aplică metode interactive și utilizează noile tehnologii în procesul educativ 

• 95%din cadrele didactice participă la stagii de formare, cu acumularea a cel puțin 90 de credite profesionale 

transferabile, în perioada de referință 

C. Resurse materiale 

• Construirea unui local nou pentru Grădinița cu program prelungit nr. 8 până în anul 2020 

• Dotarea grădinițelor cu materiale didactice necesare în procesul instructiv-educativ 

• Reducerea cu 90% a pagubelor produse de terți în curțile unităților de învățământ prin dotarea cu camere video 

și sistem de alarmă a unităților 

• Modernizarea și asigurarea funcționalității spațiilor școlare 

• Asigurarea finanțării pentru cheltuieli de întreținere curentă 

D. Relații comunitare 

• Creșterea cu 10% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu alte grădinițe, cu școala, cu comunitatea 

locală 

• Creșterea cu 25% a convențiilor de parteneriat cu instituții și ONG-uri, pentru derularea de proiecte 

educaționale 

E. Dezvoltarea sistemică 



• Elaborarea, revizuirea și aplicarea procedurilor CEAC și SCIM 

 

VIII. MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI 

 Această componentă a PDI asigură legătura cu planul managerial anual, care este instrumentul de bază pentru 

monitorizarea PDI și identifică responsabilii pentru monitorizarea implementării activităților stipulate de PDI, pentru 

evaluarea progresului și raportarea rezultatelor către conducerea grădiniței. 

 Monitorizarea este desfășurată de către CEAC, prin intermediul echipe de monitorizare. Pentru asigurarea calității 

activităților necesare derulării PDI, CEAC va implementa manualul calității, va elabora și aplica procedure de monitorizare și 

evaluare a calității procesului educational, procedure de colectare a feed-back-ului din partea părinților și cadrelor didactice. 

Raportările CEAC vor fi analizate in ședințele Consiliului de administrație al unității. 

 Dintre documentele și activitățile care au ca scop evaluarea PDI precizăm: 

• Planificări periodice pe arii curricilare de activitate didactică și managerială 

• Evaluări realiste ale factorilor implicați 

• Analizarea fiecărui domeniu funcțional și intervenția în stabilirea priorităților la un moment dat 

• Analiza managerială semestrială și anuală 

• Elaborarea anuală a Planului managerial 

• Urmărirea impactului conținutului PDI asupra grupului țintă căruia se adresează, respectiv copii, părinți, cadre 

didactice, comunitate locală 

• Asistenţe şi interasistenţe, informări săptămânale, lunare, semestriale, rapoarte semestriale/anuale, analize in Consiliul 

de Administraţie, Comisia metodică, CEAC, studii de impact, sondaje de opinie, interviuri focus-grup, chestionare 

aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor, portofolii ale copiilor şi educatoarelor, instrumente de 

lucru indicate de inspectorii de specialitate sau de conducerea unitatii. 

În monitorizarea PDI va fi urmărit cu precădere impactul asupra grupului ţintă căruia se adresează şi la care ne 

raportăm: preşcolarii celor patru unităţi de învăţământ, , părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, şi nu în ultimul rând 

comunitatea locală ca partener permanent . 

VIII.1. DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

• Fișe de evaluare ale personalului didactic, auxiliar și nedidactic 

• Raport de evaluare internă al CEAC 



• Gradații de merit, alte premii și distincții 

• Finalități ale proiectelor educaționale și ale parteneriatelor 

• Gradul de implicare a CA în luarea deciziilor și rezolvarea sarcinilor 

• Modul de cheltuire al bugetului 

• Fonduri extrabugetare obținute și probleme rezolvate cu acestea 

• Calitatea și numărul de implicări și participări la cercuri și cursuri de formare continuă și de perfecționare 

• Realizarea activităților opționale 

• Realizarea documentelor manageriale de către educatoare și director 
 

Colectivul de elaborare 

Prof. Înv. Preșc.:  Ludușan Maria- director 

Prof. Înv. Preșc.: Nagy Edina Rozalia- membru CA 

Prof. Înv. Preșc.: Hondola Liliana- membru CEAC 

Prof. Înv. Preșc.: Sicoe Maria- responsabil CM 

D-nul Băeșan Sebastian- reprezentant al părinților 

Aprobat în ședința Consiliului de administrație din septembrie 2017 

 


