
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA 

 

PLAN OPERATIONAL 2017/2018 

 

1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ/ EXTRACURRICULARĂ 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Resurse 

educaţionale 

Termene de 

realizare 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Etape de 

lucru 

1. O 1.Aplicarea 

curriculum-ului astfel 

incat sa se asigurare la 

nivel I o buna integrare 

a copiilor in mediul din 

gradinita, o eficienta 

socializare 

 

 

 

 

Director, 

cadre 

didactice, 

responsabil 

CM 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia metodică prin 

responsabila acesteia, 

Sicoe Maria 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum 

Însuşirea de 

cunoştinţe şi 

formare de 

deprinderi în 

conformitate cu 

obiectivele 

Curriculumului 

pentru 

învăţământul 

preşcolar 

 

Analiza de 

nevoi 

Realizarea 

planificărilor 

calendaristice 

respectând 

metoda 

proiectelor 

 

 

 



2. O2.Dezvoltarea CDŞ 

pentru a răspunde 

nevoilor copiilor, 

părinţilor, societăţii şi 

pentru creşterea 

prestigiului grădiniţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice, 

specialişti, 

parteneri 

sociali 

Septembrie –

stabilirea 

opţionalelor 

Octombrie- 

avizarea 

acestora de 

către ISJ 

Alba 

 Avizarea tuturor 

CDŞ-urilor de 

cătr e ISJ 

Întocmirea 

planificărilor din 

timp şi adaptat 

nivelului grupei 

care solicită 

respectivul 

opţional 

Popularizarea 

finalităţilor 

opţionalelor în 

rândul 

comunităţii locale 

 

 

Stabilirea 

ofertei 

Popularizarea 

ofertei 

3. O3.Introducerea 

strategiilor didactice 

care să urmărească o 

abordare de tip inclusiv 

a procesului educativ 

Cadre 

didactice 

Debutul  

anului şcolar 

Comisia metodică 

Echipa managerială 

Proiectarea în 

acord cu legislaţia 

în vigoare 

Obţinerea de 

progrese cu copiii 

cu CES integraţi 

în grădiniţe 

Planuri de 

intervenţie 

personalizate 

4 O4.Proiectarea 

managerială generală şi 

la nivelul comisiilor în 

acord cu documentele 

legislative în vigoare, 

având drept scop 

eficientizarea învăţării 

Curriculum 

pentru 

învăţământul 

preşcolar 

Ghiduri 

metodologice 

Semestrial  Director 

Luduşan Maria 

Responsabil Comisie 

metodică Sicoe Maria, 

responsabil CEAC 

Roşian Viorica 

Responsabili ai tuturor 

comisiilor constituite 

la nivel PJ 

Proiectarea ţinând 

cont de legislaţia 

în vigoare 

Planurile 

operaţionale : 

managerial, 

CEAC, Comisie 

metodică, PSI, 

perfecţionare, etc 

Proiectarea 

documentelor 



5. O5.Diversificarea 

strategiilor de predare-

învăţare şi 

individualizarea 

instruirii 

Cadre 

didactice 

Permanent  Comisia metodică, 

Responsabilul cu 

activitatea de 

perfecţionare  

Folosirea in 

proporţie de cel 

puţin 50% a 

metodelor activ-

participative în 

desfăşurarea 

activităţii la grupă 

Proiectarea, 

documente 

ale Comisiei 

metodice 

6. O6.Întocmirea 

planificărilor având 

drept reper evaluarea 

iniţială, continuă şi 

sumativă  

Cadre 

didactice 

Rapoarte 

privind 

evaluarea 

Curriculum 

preşcolar 

Anual, 

semestrial, 

proiecte 

tematice, 

proiecte 

didactice 

zilnice 

Director, responsabil 

CM, CEAC, cadre 

didactice 

Obţinerea de 

rezultate tot mai 

bune prin 

folosirea 

metodelor 

comparative 

Proiectarea şi 

elaborarea 

planificărilor 

 

2.DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Resurse 

educaţionale 

Termene de 

realizare 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Etape de 

lucru 

1. O1.Perfecţionarea 

continuă a personalului 

didactic, auxiliar şi 

nedidactic 

Programe ale 

CCD 

Programe ale 

altor 

furnizori  

Periodic  

 

Director, responsabil 

Comisie metodică, 

responsabilul cu 

activitatea de 

perfecţionare 

Creşterea 

numărului de 

cadre didactice 

înscrise la gradele 

didactice 

Creşterea 

performanţei 

profesionale prin 

implementarea 

Analiza de 

nevoi 

Frecventarea 

si absolvirea 

cursurilor 

Aplicarea 

competenţelor 

dobândite în 



cunoştinţelor 

însuşite prin 

participare la 

cursuri 

Eficienţă de 100% 

a personalului 

auxiliar  

activitatea 

fiecăreia 

2. O2.Ridicarea calităţii 

actului didactic ca 

urmare a interesului 

pentru studiu, 

participare la 

simpozioane, editare de 

carte de specialitate, 

conferinţe 

 

Proiecte 

locale, 

judeţene, 

naţionale şi 

internaţionale 

Literatura de 

specialitate 

Permanent  Director, CM, CEAC Obţinerea de 

calificative 

maxime la 

evaluarea anuală 

Cunoaşterea 

ultimelor noutăţi 

în domeniul 

învăţământului 

preuniversitar 

 

Analiza de 

nevoi 

Participare la 

simpozioane 

Diseminarea 

informaţiei 

3. O3.Crearea unui climat 

de siguranţă fizică şi 

psihică pentru copiii 

celor patru grădiniţe 

Programe de 

parteneriat cu 

DSP 

Proiect de 

colaborare 

între 

grădiniţele cu 

program 

Oct. 2017 

 

 

Sept.2017 

Director, Comisia 

pentru proiecte şi 

programe, parteneri 

Includerea în 

învăţământul de 

masă a copiilor cu 

CES 

Rezultate vizibile 

privind evoluţia 

favorabilă a 

copiilor cu defecte 

 



prelungit şi 

CJRAE 

de vorbire 

Formarea unor 

deprinderi de 

viaţă sănătoasă 

urmare a 

implementării 

unui program 

comun grădiniţe 

DSP Alba 

4. O4.Implicarea cadrelor 

didactice şi Asociaţiei 

de părinţi ,,Cavaleri 

pro-educaţia,, în 

identificarea unor surse 

de finanţare 

extrabugetare 

Cadre 

didactice, 

reprezentanţii 

asociaţiei de 

la fiecare 

grădiniţă, 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Permanent  Director, cadrele 

didactice, Asociaţia 

de părinţi 

Creşterea cu 10% 

a numărului 

activităţilor 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

Constituirea unui 

fond pentru 

premiile oferite 

preşcolarilor la 

concursul 

organizat de 

grădiniţele noastre 

,,Micii ecologişti 

ai Cetăţii,, 

Analiza de 

nevoi 

Întâlniri cu 

reprezentanţii 

Asociaţiei,  

Contactarea 

sponsorilor 

Desfăşurarea 

activităţilor 

propuse 

 

 

 

 



2. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Nr. crt. Obiective Resurse 

educaţionale 

Termene de 

realizare 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Etape de lucru 

1. O1.Realizarea 

proiectului de buget 

în funcţie de 

obiectivele 

programului 

managerial 

Proiect de 

buget 

Proiecte de 

finanţare 

Finalul  

anului 

financiar 

pentru anul 

următor 

 

 

Trimestrial  

Director, 

administrator 

financiar, Consiliu de 

administraţie 

Achitarea la timp 

a cheltuielilor cu 

furnizorii de 

utilităţi în 

proporţie de 100% 

Cheltuirea 

bugetului în 

limitele 

planificate 

trimestrial şi 

proiectarea 

cheltuielilor pe 

următorul 

trimestru 

Stabilirea echităţii 

în distribuirea 

sumelor pe unităţi 

de învăţământ în 

funţie de nevoile 

fiecăreia 

Realizarea unui 

echilibru între 

Analiza de 

nevoi 

Întomirea 

bugetului şi 

propunerea spre 

aprobare CA 

Înaintarea 

proiectului de 

buget 

ordonatorului 

principal de 

credite 



sumele prevăzute 

pe diferitele 

articole bugetare 

 

2. O2. Achiziţionarea de 

mobilier , respectiv 

scaunele pentru G.p.p. 

nr. 8 

Buget local octombrie 

2017 

Director, 

administrator 

patrimoniu, 

administrator 

financiar 

Cuprinderea în 

grădiniţe a 

copiilor de 2-3 ani 

în condiţiile în 

care în anul şcolar 

2018-2019 vor 

trebui formate 

câte 2 grupe mici 

la grădiniţele cu 

program prelungit 

 

Identificarea 

resurselor 

Selectarea prin 

oferte a celor 

mai avantajoase 

preţuri 

3. O3.Construirea unui 

local nou pentru 

Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 8 

Proiect iniţiat 

de către 

Primăria 

Alba Iulia cu 

resurse 

bugetare 

proprii 

2017-2018 Director, CA, 

Primăria şi Consiliul 

local 

Contruirea în anii 

2018-2020 a unui 

local care să 

corespundă 

standardelor 

europene 

Desfăşurarea 

activităţii 

didactice în 

condiţii normale 

Adresa catre 

Primăria Alba 

Iulia 

Realizarea 

studiilor de 

fezabilitate şi 

începerea 

lucrărilor la 

termene cât mai 

scurte 



Respectarea 

normelor igienico-

sanitare şi de 

securitate în 

proporţie de 100% 

4. O4.Reabilitarea 

termică Grădiniţelor 

Partoş, Pîclişa şă 

G.p.p. nr. 9 şi 

construirea unor 

anexe la G.p.p. nr. 9 

constând în : sală de 

sport, sală de mese, 

sală de festivităţi, 

birouri. 

Buget local 

Proiect al 

Primăriei 

Alba Iulia 

2017-2018 Director, CA, 

Primărie 

Reducerea cu 20-

30% a 

cheltuielilor de 

încălzire 

Servirea mesei 

copiilor în condiţii 

de igienă de 100% 

Dezvoltarea 

armonioasă a 

copiilor prin 

practicarea unor 

activităţi sportive 

Adrese 

înaintate la 

propunerea CA 

către Primăria 

Alba Iulia 

 Aprobarea 

propunerilor în 

Consiliul local 

Efectuarea 

lucrărilor 

propuse 

4. Suplimentarea de 

camere de 

supraveghere în 

exteriorul clădirilor 

grădiniţelor 

Buget local  Director 

Administrator 

patrimoniu, 

administrator 

financiar 

Creşterea gradului 

de siguranţă al 

copiilor şi 

bunurilor în 

proporţie de 90% 

 

 

Analiza de 

nevoi 

Repartizarea 

fondurilor 

bugetare în 

articolele 

corespunzătoare 

Instalarea 



camerelor de 

supraveghere la 

toate cele patru 

unităţi 

5. O5.Modernizarea 

bazei didactico-

materiale 

Proiect de 

modernizare 

Permanent  Director 

Administrator 

financiar, Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor, educatoare 

Asigurarea unui 

cadru optim de 

desfăşurare a 

activităţii 

didactice 

Dotarea 

cabinetului 

logopedic cu 

materiale 

specifice în 

vederea unei 

activităţi eficiente 

Analiza de 

nevoi 

Proiectare 

Obtinerea 

finanţării 

Execuţia 

 

4.DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

 

Nr. crt. Obiective Resurse 

educaţionale 

Termene de 

realizare 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Etape de lucru 

       

1. O1.Participarea la 

proiecte internaţionale 

Iniţierea unor proiecte 

Proiecte de 

parteneriat 

Protocoale cu 

 octombrie  

 

Director 

Comisia pentru 

proiecte şi programe, 

Implicarea 

grădiniţei în viaţa 

comunităţii 

Analiza de 

nevoi 

Elaborarea 



de parteneriat cu 

instituţii de învăţământ 

care să contribuie la 

schimbul de idei 

privind educaţia la 

nivel preşcolar 

Dezvoltarea unor 

proiecte locale, 

naţionale care să 

asigure implicarea 

comunităţii în 

activitatea grădiniţelor 

 

diverse 

instituţii, 

reprezentanţi 

ai diferitelor 

instituţii 

 

 

 

 

Permanent  

membrii comunităţii Dezvoltarea 

relaţiilor cu 

instituţii locale: 

Bibliotecă, ISU, 

Poliţia, Primăria 

(Centrul de Zi 

pentru vârsnici), 

SGA Alba, şcoli 

din zona limitrofă 

grădiniţelor, 

Teatrul de păpuşi 

Menţinerea 

parteneriatelor şi 

crearea unora noi 

Obţinerea a cel 

puţin 75% din 

fondurile necesare 

desfăşurării 

concursului 

,,Micii ecologişti 

ai Cetăţii,, ce se 

desfăşoară în 

fiecare an de Yiua 

Apelor în 

parteneriat cu 

SGA Alba 

programelor de 

parteneriat 

Avizarea de 

către ISJ Alba 

Desfăşurarea 

activităţilor 

propuse 



2. O2.Dezvoltarea unei 

activităţi educative 

extraşcolare şi 

extracurriculare care 

să contribuie la 

utilizarea resursei 

umane în vederea 

formării unei atitudini 

de tip european 

Proiecte şi 

programe 

desfăşurate la 

nivel local, 

judeţean, 

naţional 

Permanent  Cadre didactice, 

copii, parteneri 

Comunicarea 

eficientă în cadrul 

sistemului 

educaţional  

Participare în 

proporţie de 90% 

a grădiniţelor la 

programele 

naţionale ,,Să 

citim pentru 

mileniul III,         

,, Kalokaghatia,    

,, Ecogrădiniţa,,. 

Întocmirea 

parteneriatelor, 

avizarea lor de 

către ISJ, 

desfăşurarea 

activităţilor 

conform 

programului 

stabilit 

3. O3.Colaborare 

eficientă cu părinţii, cu 

edituri din ţară 

Parteneriate 

cu părinţii 

încheiate în 

fiecare 

unitate 

 

Permanent  Cadre didactice, 

director, 

reprezentanţi ai 

Comitetelor de 

părinţi de la fiecare 

grupă 

Participarea 

părinţilor în 

proporţie de 80% 

la întâlnire 

propuse de 

parteneriate 

Obţinerea unor 

oferte cât mai 

avantajoase din 

partea editurilor 

în procurarea de 

auxiliare 

curriculare 

Întocmirea 

parteneriatelor 

Desfăşurarea 

activităţilor 

 

Achiziţionarea 

de auxiliare 

curriculare 



4. O4. Popularizarea 

imaginii grădiniţelor 

printr-o bună 

colaborare cu mass-

media locală 

Parteneriat  Pe parcursul 

anului şcolar 

2017-2018 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

grădiniţei din fiecare 

unitate 

Cunoaşterea celor 

mai reuşite 

activităţi 

organizate de 

grădiniţe cu 

diferite prilejuri 

Implicarea 

cadrelor didactice 

în proporţie de 

100% în 

organizarea unor 

activităţi cât mai 

interesate pentru 

comunitate 

Anunţarea din 

timp a unor 

evenimente 

Popularizarea 

monitorizarea 

 

         Director: Prof. înv. preşc.: Luduşan Maria 


