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I. ARGUMENT 
 
,,Pentru o şcoală lucrul cel mai rău este să lucreze în principal cu metodele fricii, forţei şi 

autorităţii artificiale. Daţi în mâna educatorilor cât mai puţine măsuri coercitive cu putinţă astfel încât 
singura sursă a respectului faţă de ei să fie calităţile lor umane şi intelectuale”  

(ALBERT EINSTEIN – ,,Cum văd eu lumea”) 
 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj 
este documentul şi instrumentul de lucru necesar, care asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce 
reprezintă grădiniţa şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare. Acesta a fost 
realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local 
şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza chestionarelor şi a discuţiilor cu părinţii 
şi reprezentanţii comunităţii locale (agenţi economici, fundaţii, organizaţii, etc.). 

Ca principiu director, Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit „MIHAI 
EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, pentru perioada 2015-2019, se doreşte o extensie a realizărilor obţinute până în 
prezent de către întregul colectiv de cadre didactice, de către personalul didactic auxiliar şi personalul 
administrativ (nedidactic) al grădiniţei, recunoscând contribuţia esenţială a directorului unităţii de 
învăţământ, care a reuşit să se implice şi să coordoneze cu succes activităţile complexe, specifice unui 
management modern cu rezultate remarcabile. Putem afirma că extensia realizărilor obţinute în anii anteriori  
este în concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular şi ale comunităţii, în general. 

Realizarea unui sistem coerent de educaţie timpurie a copilului în România este o necesitate care decurge 
din priorităţile educaţiei la nivel mondial şi naţional. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului, pe care 189 de state membre ale Naţiunilor Unite sau angajat, la Sesiunea 
Specială dedicată Copiilor din mai 2002, să le îndeplinească până în 2015, programul Guvernului României 
(2005-2008), Programul Naţional de Reformă, precum şi Strategia Ministerului Educaţiei, cu proiecţie până în 
2013, trasează coordonatele de bază ale sistemului de educaţie timpurie pe ne dorim să-l promovăm.  

Dezvoltarea timpurie, integrată a copiilor este o prioritate a UNICEF, cu rol determinant în îndeplinirea 
obiectivului de dezvoltare al mileniului trei şi anume: asigurarea absolvirii ciclului complet de învăţământ 
primar de către toţi copiii, fete şi băieţi. De asemenea, Declaraţia adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite, la cea de a XXVI-a Sesiune Specială din data de 10 mai 2002, cuprinde principiile care ghidează mişcarea 
globală de construcţie a unei lumi demne pentru copii şi care se constituie în jaloane pentru construcţia unui 
sistem de educaţie timpurie a copiilor din România. Dintre aceste principii, următoarele constituie cheia de 
boltă pentru soliditatea şi viabilitatea acestui sistem:  
 Interesele superioare ale copiilor trebuie să fie principalul obiectiv pentru toate acţiunile legate de copii.  
 Investiţia în copii şi respectarea drepturilor lor este una dintre modalităţile cele mai eficiente de eradicare 

a sărăciei.  
 Orice copil este născut liber şi egal în demnitate şi drepturi.  
 Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă.  
 Toţi copiii trebuie să aibă acces şi să absolve învăţământul primar, gratuit, obligatoriu şi de bună calitate.  
 Copiii şi adolescenţii sunt cetăţeni care dispun de capacitatea de a contribui la construirea unui viitor mai 

bun pentru toţi.  
 Realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului necesită reînnoirea voinţei politice, mobilizarea şi 

alocarea unor resurse suplimentare la nivel naţional şi internaţional, avându-se în vedere urgenţa şi 
gravitatea nevoilor speciale ale copiilor.  

 O lume mai bună pentru copii este o lume în care toţi copiii se vor putea bucura de anii copilăriei – un 
timp al jocului şi al învăţării, când copiii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le sunt 
promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate 
primordiale şi când se pot dezvolta în sănătate, pace şi demnitate.  
Planul de acţiune adoptat la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite plasează un accent deosebit pe 

următoarele elemente, care pot constitui structura de rezistenţă în construcţia unui sistem de educaţie 
timpurie în România:  
 Dezvoltarea fizică, psihică, spirituală, socială, afectivă, cognitivă şi culturală a copiilor constituie o 

prioritate naţionala şi globală.  
 Principala răspundere pentru protecţia creşterea şi dezvoltarea copiilor îi revine familiei şi, ca atare, 

familia este îndreptăţită să beneficieze de toată protecţia şi sprijinul de care are nevoie. ¨ Accesul 
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părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în îngrijire copii şi al copiilor înşişi la o gamă 
completă de informaţii şi servicii este o prioritate.  

 Punerea în practică a unei legislaţii naţionale, a unor politici şi planuri de acţiune, alocarea resurselor 
pentru protecţia drepturilor copilului şi înfiinţarea sau consolidarea unor organisme naţionale sau a unor 
instituţii pentru asigurarea bunăstării copiilor este o obligaţie a guvernelor care s-au angajat să 
implementeze planul de acţiune adoptat la Sesiunea Specială a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, din 
care România a făcut parte.  

 Dezvoltarea sistemelor naţionale de monitorizare şi evaluare a impactului acţiunilor asupra copiilor este 
o măsură de primă necesitate.  

 Consolidarea parteneriatelor cu factorii care pot contribui în mod deosebit la promovarea şi protecţia 
drepturilor copiilor include implicarea directă a autorităţilor locale, a parlamentarilor, a organizaţiilor 
neguvernamentale, a sectorului privat şi a agenţilor economici, a conducătorilor religioşi, spirituali, 
culturali, ai liderilor şi ai membrilor comunităţilor.  

 Este necesară îmbunătăţirea statutului, moralului şi profesionalismului persoanelor care lucrează direct 
cu copiii şi al educatoarelor din creşe şi grădiniţe, asigurarea unei remunerări adecvate a muncii acestora 
şi crearea de oportunităţi şi stimulente pentru evoluţia lor.  

 Dezvoltarea şi implementarea unor politici şi programe naţionale privind frageda copilărie este o măsură 
de primă necesitate în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de şefii de stat şi de guvern care au 
participat la Sesiunea Specială dedicată copiilor a Adunării Generale ONU.  

 Educaţia este un drept al omului şi un element esenţial pentru reducerea sărăciei şi muncii în rândul 
copiilor, dar şi pentru promovarea democraţiei, păcii, toleranţei şi dezvoltării. 

 Extinderea şi îmbunătăţirea ocrotirii şi educaţiei în perioada copilăriei mici, în mod egal pentru băieţi şi 
fete, şi mai ales pentru copiii cei mai vulnerabili şi mai dezavantajaţi este un obiectiv primordial al 
educaţiei.  

 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, satisfacerea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, consolidarea 
ocrotirii şi educaţiei în perioada copilăriei mici prin asigurarea de servicii şi susţinerea de programe 
orientate spre familii, tutori, personalul de ocrotire şi educaţie şi comunitate sunt obiective şi acţiuni care 
trebuie cuprinse în strategia de formare a sistemului de educaţie timpurie în România. 
Învăţământul, constituie prima prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte 

realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democraţiei 
şi pe aspiraţiile şcolii româneşti şi contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale. 

Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională este elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale ale 
Grădiniței cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, în baza rezultatelor analizei SWOT (pe 
domenii) și a condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale (puse în valoare de analiza PESTE). 

Grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să existe 
un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară. Reforma, în 
ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea 
cu sistemele de învăţământ europene. 

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să definim la 
nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi flexibilizarea 
conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece implementarea 
sistemului de management al calităţii, va conduce la crearea unor noi medele de gândire şi comportament, 
care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 

Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii de învăţământ. Acestea valorifică, 
capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi formare a 
personalităţii lor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare pentru următorii 5 ani. 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre 
reglementări şi iniţiative. Acesta: 
 este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (de la naştere la 6/7 ani): 
 dezvoltarea liberă, integrală şi 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 adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, 

deprinderi, atitudini si conduite noi. încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, 
ca experienţe autonome de învăţare;  
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 descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine 
pozitive;  

 sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi 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. 
Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o grădiniţă la nivel european, iată dezideratul 

grădiniţei pe care o reprezint. 
Întregul Proiect de Dezvoltare Instituţională, se bazează pe realizările ce au generat calitate (rezultatul 

unui proces inteligent şi nu întâmplător), pe faptul că preocuparea finală a fiecăruia dintre noi înseamnă 
calitate. Calitatea dobândită şi cea la care aspirăm, se poate obţine doar printr-un proces continuu de 
comunicare şi colaborare.  

Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea Educaţiei 
Naţionale Nr. 1/2011: ,,dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi creative’’. Afirmarea acestor finalităţi, implică necesitatea gândirii unui nou mod de 
abordare a managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare, în special. 

 
II. MOTIVARE ŞI PRODUSE INTENŢIONATE 

Planul de Dezvoltare Instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, 
reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului 
administrativ (nedidactic) și a comunității (părinți şi reprezentanți ai comunităţii locale). 

Procesul reformator din învăţământ în care este angrenată puternic şi grădiniţa noastră, impune o 
permanentă: 
 modernizare, selectare, adaptare a conţinuturilor şi a strategiilor didactice; 
 îmbunătăţire a calităţii formării şi perfecţionării cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de salariaţi care 

îşi desfăşoară activitatea în unitatea noastră de învăţământ; 
 modernizarea mecanismelor manageriale şi financiare, descentralizare prin creşterea responsabilităţii 

locale şi individuale; 
 menţinerea şi sporirea performanţelor atât în plan curricular cât şi al confortului de viaţă oferit copiilor 

antepreșcolari/preşcolari (hrană, îngrijire, ambianţă, grijă, dragoste, ocrotire, securitate); 
 diversificarea ofertei curriculare în concordanţă cu opţiunile părinţilor şi nevoile copiilor, cu accent pe 

formarea unui copil educat, independent, sociabil, uşor abaptabil pemanentelor transformări şi evoluţii 
ale societăţii; 

 elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă 
a copiilor pe parcursul frecventării învăţământului antepreşcolar/preşcolar;  

 centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu 
rezultate academice deosebite;  

 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  
 stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul primar;  
 profesionalizarea actului managerial;  
 asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ și gestionarea 

eficientă a acesteia. 
 

III. CONTEXTUL  LEGISLATIV  
Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, 

pentru perioada 2015-2019,  a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
 Constituția României; 
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 Legea Educaţiei Naţionale – Nr. 1/2011;   
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar/2014; 
 Ordinul 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar - 2008; 
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani - 2008; 
 Ghidul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 3 ani - 2012; 
 Legea Nr. 35/2007, privind asigurarea protecţiei unităţilor şcolare, siguranţei elevilor şi a personalului 

didactic, din învăţământul preuniversitar;  
 Legea Nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
 Ordinul Nr. 653/2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor; 
 Legea protecţiei civile Nr. 481/2004, modificată şi completată prin Legea Nr. 212/2006 şi ale Art.18, lit.f, 

din Legea Nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;  
 O.U.G. Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii în învăţământ, aprobată cu completări şi modificări, prin 

Legea Nr. 87/2006; 
 Ordinul Nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea 
sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu completările şi modificările ulterioare; 

 Nota M.E.C.T. Nr. 44425/2008, privind organizarea şi restructurarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

 H.G. Nr. 1618/2009, privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din 
bugetele locale, pe baza standardelor de cost/preşcolar, pentru anul 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea Nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea Nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;  
 Adrese I.S.J. Gorj, M.E.C.S. etc.; 
 Rapoarte privind starea învăţământului; 
 Scrisori metodice I.S.J.Gorj și M.E.C.S. 
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IV. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU’’,  
ADRESA: STRADA OLARI/ NR. 3 /COD 210258 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITATEA: TG-JIU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDEŢUL: GORJ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU PERIOADA 2015-2019 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU’’, TG-JIU, GORJ – DIRECTOR, PROF. ILEANA LASTOVIEŢCHI 

 

9 

 

IV.1. DATE DE IDENTIFICARE 

DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,, MIHAI  EMINESCU ’’ 
 

ADRESA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

STR. OLARI, NR. 3, COD 210258, TG-JIU, GORJ 
 

TELEFON/ FAX 0353 801 417 
 

E-mail gr_eminescu_gj@yahoo.com. 
 

TIPUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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IV.2. SCURT ISTORIC AL GRĂDINIŢEI 
„A conduce, a fi manager înseamnă a prevedea, a planifica, a comanda, a coordona şi a controla!” 

(HENRI FAYOL) 
 

La 1 martie 1976, în baza Dispoziției Nr. 27/1976, Comitetul Executiv al Consiliului Popular Municipal 
Tg-Jiu, aprobă înfiinţarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 9, pe Str. Olari, Nr. 3, cu o capacitate de 240 
locuri în grădiniță și 100 de locuri în creșă. Acestei unități de învățământ i s-a atribuit și calitatea de ordonator 
terțiar de credite.  

Începând cu data de 01.03.1982, prin Decretul 65/17. 02. 1982, privind organizarea creșelor și 
grădinițelor și stabilirea contribuției părinților pentru copiii din unitățile preșcolare, emis de Consiliul de Stat, 
și pus în aplicare, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, Tg-Jiu este preluată de Termocentrala Rovinari și 
administrată de aceasta până în anul 1990. 

În perioada 1976 – 1982, grădiniţa a funcţionat cu 8 grupe de preşcolari -  17 cadre didactice calificate: 
14 titulare şi 3 detaşate. 

Până în septembrie 1989, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, Tg-Jiu, a fost grădiniţă de aplicaţie a 
Liceului Pedagogic Tg-Jiu, astfel elevele care urmau să devină educatoare la terminarea liceului, erau 
îndrumate cu profesionalism de către educatoarele care îşi desfăşurau activitatea în grădiniță, la vremea 
respectivă. 

Odată cu schimbările care au survenit în luna decembrie a anului 1989, învățământul preșcolar a suportat 
transformări majore. Astfel, la sfârşitul anului școlar 1989-1990, majoritatea educatoarelor titulare din 
grădiniță se pensionează sau se transferă la grădinițe cu program normal din municipiul Tg-Jiu. 

Pentru că se impunea ocuparea locurilor rămase vacante, un nou val de educatoare s-au titularizat la 
această grădiniță, care funcționează în anul școlar 1990-1991, cu 5 grupe de preşcolari. Numărul grupelor 
de copii s-a micșorat datorită majorării contribuției de hrană și a scăderii natalității din perioada respectivă. 

Începând cu anul școlar 1991-1992, unitatea de învățământ devine Centrul de Execuție Bugetară și din 
nou, grădiniță de aplicație pentru elevii Școlii Normale  ,,Spiru Haret’’ – fostul Liceu Pedagogic și mai târziu 
Colegiul Național ,,Spiru Haret’’ Tg-Jiu. 

Numărul de copii de vârstă antepreșcolară fiind în descreștere, în anul şcolar 1992-1993, creșa a fost 
desfințată, iar în spațiul rămas disponibil, au fost mutate Grădinița cu Program Normal Nr. 24 și Grădinița cu 
Program Normal Nr. 28, Tg-Jiu, ambele cu un efectiv de 200 de copii de vârstă preșcolară. 

Pentru că toate cadrele didactice titulare, venite în anul 1990 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9, Tg-
Jiu erau tinere, acestea au fost preocupate de perfecționarea lor continuă, astfel că, pe rând, în funcție de 
vechimea pe care o aveau și-au dat gradele didactice II și I.  

Anul şcolar 1993-1994 şi anul şcolar 1994-1995, au fost marcaţi de înscrierea la gradul didactic I, a unui 
număr de 9 cadre didactice. Numărul de grupe de preşcolari a rămas neschimbat. 

La sfârşitul anului şcolar 1995-1996 toate cadrele didactice titulare ale  unităţii de învățământ, aveau 
gradul didactic I. 

Anul şcolar 1998 – 1999 a adus schimbări privind conţinutul învăţământului şcolar tradiţional. Astfel, în 
acest an a fost îmbunătăţit conţinutul curricular prin introducerea alternativei educaţionale „Step by Step”. 

În perioada 1999-2000, numărul de grupe de preşcolari a rămas neschimbat. 

mailto:gr_eminescu_gj@yahoo.com
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În luna mai a anului şcolar 2000-2001, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, Tg-Jiu,  aniversează 25 de 
ani de la înfiinţare, ocazie de schimbare a denumirii – din Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, în Grădiniţa 
cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”. 

În perioada anilor 2001 - 2005, numărul copiilor a fost în creștere și ca urmare acestui fapt, s-au mai 
înființat 2 grupe de preșcolari (ajungându-se la 7 grupe de preșcolari). 

Începând cu anul școlar 2004 – 2005, grădinița beneficiază de Proiectului Internațional Comenius I, care  
s-a derulat până în anul 2007. 

În luna martie a anului şcolar 2005-2006, Centrul Financiar (denumirea schimbată a Centrului de 
Execuţie Bugetară) este mutat la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8,  Tg-Jiu. Tot în anul 2006, luna mai, 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, aniversează 30 de ani de la înfiinţare. 

În luna septembrie a anului şcolar 2006-2007, datorită numărului mare de cereri de înscrieri, s-a 
înfiinţat a 8-a grupă de preşcolari cu program prelungit, grădiniţa funcţionând la capacitate maximă. Tot 
în luna septembrie a anului şcolar 2006-2007, alternativa educaţională „Step by Step” s-a extins cu încă 
o grupă. Astfel, în grădiniţă există două grupe care îşi desfăşoară activitatea în alternativa educaţională „Step 
by Step”. 

În anul şcolar 2007 – 2008, în luna octombrie, s-a inaugurat înfiinţarea Centrului Internaţional de 
Interferenţe Culturale Grădiniţa cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj al Fundaţiei 
„Paul Polidor”, urmare a unui parteneriat încheiat între cele două instituţii. 

În luna iunie 2007, datorită calităţii activităţii profesionale, un cadru didactic a obţinut Distincţia 
,,GHEORGHE LAZĂR’’  CLASA I. 

În luna decembrie 2007 a fost lansată revista grădiniţei „Labirintul copilăriei”. 
În anul şcolar 2008 - 2009 grădiniţa beneficiază de 16 titulari, dintre care – 10 educatoare au finalizat 

cursurile universitare, iar 10 educatoare beneficiază de gradaţii de merit.  
Anul şcolar 2009 - 2010, după încheierea Protocolului de colaborare în data de 27.07.2009, între 

Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, a debutat cu înfiinţarea şi 
funcţionarea Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – C.R.E.D., componentă a Programului 
pentru Reforma Educaţiei Timpurii – P.R.E.T., iar la sfârşitul acestui an şcolar, 2 educatoare au absolvit  
cursurile postuniversitare, obţinând dilpoma de master în Consiliere psihologică. 

În anul şcolar 2010-2011, conform Deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj Nr. 685/2010, 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, devine unitate şcolară cu personalitate 
juridică, având ca structuri Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10, Tg-Jiu şi Grădiniţa cu Program 
Normal Nr. 28, Tg-Jiu. 

În martie, 2011, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, a aniversat 35 de ani de 
la înființare. În aceeaşi lună a anului 2011, grădiniţa beneficiază de finalizarea amenajării unui Cabinet de 
consiliere şi logopedie, pentru preşcolarii care frecventează unitatea de învăţământ. 

În perioada 13 - 14 octombrie 2011, unitatea noastră de învăţământ a fost evaluată de A.R.A.C.I.P. şi a 
obţinut Atestatul privind nivelul calităţii educaţiei oferite de Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI 
EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, nivelul preşcolar, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă 
evaluate (standarde de calitate). 

Ca urmare a Protocului de colaborare încheiat între Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională 
,,Step by Step’’ (Nr. 123 din 21.03.2012) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Nr. 34576 
din 22.03.2012), parteneriat prin care părţile semnatare sunt de acord cu derularea în România  Proiectului 
educaţional ,,Un start bun în viaţă’’, anul şcolar 2011-2012 este marcat în mod deosebit de selectarea 
grădiniţei noastre ca unitate pilot în cadrul proiectului menţionat anterior prin încheierea Acordului de 
colaborare Nr. 645 din 22.05.2012 între Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională ,,Step by Step’’, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Primăria Municipiului Tg-Jiu şi Direcţia de Asistenţă Socială Gorj. Acest 
proiect a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, iar beneficiarii proiectului au fost copiii cu 
vârsta cuprinsă între 2-3 ani, familiile acestora şi comunitatea. Astfel că, începând cu anul şcolar 2012 - 2013, 
la nivelul unităţii noastre de învăţământ, au fost înfiinţate 2 grupe cu antepreşcolari.  

O altă schimbare majoră pentru unitatea noastră de învăţământ a fost faptul că prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu Nr. 29 din 30.01.2012, s-a acordat avizul consultativ pentru 
constituirea Consorţiului Şcolar ,,Virgil Madgearu’’ la nivelul Municipiului Tg-Jiu, format din următoarele 
unităţi şcolare: Colegiul Comercial ,,Virgil Madgearu’’, Tg-Jiu,  Şcoala Generală ,,Ecaterina Teodoroiu’’, Tg-Jiu 
(Şcoala Generală ,,Constantin Brâncuşi’’, Tg-Jiu) şi Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu. 
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Începând cu anul şcolar 2012-2013, urmare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 476 din 19.12.2011,  
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10, Tg-Jiu fuzionează cu Liceul Teologic Tg-Jiu. Tot aceeaşi Hotărâre 
stabileşte ca Grădiniţa cu Program Normal Nr. 28, Tg-Jiu să fuzioneze cu Grădiniţa cu Program Prelungit 
,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, cele două unităţi de învăţământ aflându-se în aceeaşi clădire, sub acelaşi 
acoperiş, beneficiind de aceleaşi servicii şi utilităţi (apă, gaze, încălzire centrală, energie electrică – care, având 
doar o singură contorizare era imposibil de monitorizat separat).  

Datorită plecării copiilor la clasa pregătitoare şi în clasa I, anul şcolar şi-a făcut debutul cu 5 grupe de 
preşcolari pentru programul normal, din 8 grupe.  

Având solicitări mari pentru înscrierea copiilor la programul prelungit, am înfiinţat a 9-a grupă de 
preşcolari. Astfel că, anul şcolar 2012-2013, începe cu 14 grupe de copii care vor fi frecventate de 
aproximativ 400 de antepreşcolari/preşcolari, atât pentru programul normal cât şi pentru cel prelungit (5 
grupe cu program normal şi 9 grupe cu program prelungit din care 2 grupe antepreşcolari şi 7 grupe 
preşcolari).  

Cu ajtorul Administraţiei Locale – Primăria Municipiului Tg-Jiu, a fost reabilitat şi dotat spaţiul necesar 
funcţionării celei de-a 9-a grupă pentru programul prelungit. 

Anul şcolar 2012-2013 a fost marcat şi de constituirea Asociaţiei de părinţi ,,VIITORUL COPIILOR, 
PRIORITATEA NOASTRĂ!’’, asociaţie înfiinţată cu mari eforturi din partea părinţilor care sunt fondatorii 
acesteia. 

Anul școlar 2013 - 2014 debutează cu un număr de 14 grupe de antepreşcolari/preșcolari (10 grupe cu 
program prelungit din care 1 grupă de antepreşcolari şi 9 grupe preşcolari şi 4 grupe de preşcolari cu 
program normal).  

Numărul solicitărilor pentru programul normal, este în continuă descreștere, părinții preferând 
programul prelungit, fapt care a condus la extinderea numărului de grupe cu program prelungit şi 
restrângerea numărului de grupe cu program normal.  

Cu ajutorul Administraţiei Locale – Primăria Municipiului Tg-Jiu, a fost reabilitat şi dotat spaţiul necesar 
funcţionării celei de-a 10-a grupă pentru programul prelungit. 

Profitând de proiectul  ,,Un start bun în viaţă’’, am înființat o grupă cu antepreșcolari (solicitările 
părinților pentru înscriri la această grupă a fost foarte mare).  

În anul şcolar 2014-2015, activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în 13 săli de grupă (2 grupe cu 
program normal, 11 grupe cu program prelungit din care 1 grupă antepreşcolari şi 10 grupe preşcolari).  

Cu ajutorul Administraţiei Locale – Primăria Tg-Jiu, a fost reabilitat şi dotat spaţiul necesar funcţionării 
celei de-a 11-a grupă pentru programul prelungit. 

Anul şcolar 2015-2016 debutează cu 12 grupe cu program prelungit (1 grupă antepreşcolari şi 11 grupe 
preşcolari). Şi în acest an şcolar, unitatea de învăţământ funcţionează la capacitate maximă – toate sălile de 
grupă sunt funcţionale.  

Datorită lipsei de solicitări pentru înscrierile la programul normal, pentru a respecta circuitele impuse de 
legislaţia în vigoare precum şi pentru a evita restrângerea de activitate a unor cadre didactice, pe baza 
solicitărilor părinţilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj aprobă ca grupa cu program normal să se 
transforme în grupă cu program prelungit. 

 Cu ajutorul Administraţiei Locale – Primăria Municipiului Tg-Jiu, a fost reabilitat şi dotat spaţiul necesar 
funcţionării celei de-a 12-a grupă pentru programul prelungit. În acest an şcolar, grădiniţa funcţionează la 
capacitate maximă, fiind ocupate toate sălile de grupă. 

Pe parcursul anilor 2010-2015, activitatea managerială, de la nivelul unităţii de învăţământ cât şi cea de la 
nivelul grupelor din grădiniţă, a jucat un rol important în crearea condiţiilor optime dezvoltării fizice şi 
intelectuale a preşcolarilor, în adaptarea unităţii de învăţământ la cerinţele de modernizare ale sistemului de 
educaţie, de formare a viitorului şcolar şi cetăţean. 

Personalul grădiniței nu a fost preocupat doar de formarea continuă sau de perfecționarea profesională, 
ci, acesta s-a implicat cu multă dăruire profesională în amenajarea spațiului educațional al unității de 
învățământ, în desfășurarea unor programe  educative, a unor acțiuni care au crescut permanent calitatea 
procesului instructiv-educativ și popularitatea grădiniței în comunitatea locală.  

Demn de remarcat este faptul că, anual, începând din 1994, unitatea noastră de învăţământ marchează 
ziua de naştere a marelui nostru poet Mihai Eminescu prin spectacolul omagial ,,EMINESCIANA’’. 

 
IV.3. AŞEZARE. CONTEXT GEOGRAFIC ŞI SOCIAL 



PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU PERIOADA 2015-2019 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU’’, TG-JIU, GORJ – DIRECTOR, PROF. ILEANA LASTOVIEŢCHI 

 

12 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’ este situată în Str. Olari, Nr.3, în Municipiul Tg-Jiu, 
jud. Gorj şi se întinde pe o suprafaţă de 800 mp. Se învecinează în partea de N. cu Colegiul Naţional ,,SPIRU 
HARET’’, Tg-Jiu, la S. cu Str. Olari, la V. cu blocul de garsoniere (G7), iar în partea de E. cu blocurile de familişti 
din cartierul 9 Mai.  

Situat în partea de S.V. a României, la intersecţia paralelei 4502’ latitudine N. cu meridianul 23017’ 
longitudine E., la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, municipiul Tg-Jiu se află în plină zonă 
temperată, cu cele mai favorabile condiţii climatice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti. 

Oraşul este amplasat la poalele Munţilor Parîng, în depresiunea subcarpatică Tg-Jiu - Câmpu - Mare din 
cadrul Subcarpaţilor Gorjului, la răscrucea celor mai importante drumuri ale judeţului Gorj: la N. pe Jiu se face 
legătura cu Petroşani-Haţeg-Deva, la S. cu Filiaşi - Craiova, la V. cu Baia de Aramă - Drobeta –Turnu-Severin şi 
la E. cu Novaci - Rm-Vâlcea. 

Altitudinea faţă de nivelul Mării Negre oscilează între 210 şi 230 m.  Se desfăşoară mai mult N. ® S. pe o 
lungime de 10 km, ocupând lunca Jiului, respectiv albia majoră, terasa inferioară şi terasa a II-a, precum şi 
marginea agestrului format de Amaradia Pietroasa. De la V. ® E., oraşul are o intindere mai mică, cca. 6 km. 
Aşezarea pe partea stângă a Jiului, până la nivelul terasei a II-a, are dispunere sub formă de platou, continuat 
spre N. sub denumirea de Câmpul Ciocîrlău, iar pe partea dreaptă a Jiului, oraşul are formă tentaculară, prin 
strada Mehedinţi, care merge pe direcţia E. ® V., pe albia majora a Jiului, unită cu albia pârâului Şuşiţa. 

Lunca Jiului este mărginită la V. de pintenul Dealului Târgului, care coboară domol, de la N.  ® S., până la 
podul rutier şi feroviar de pe Suşiţa. Formând interfluviul dintre Jiu şi Şuşita, Dealul Târgului prezintă o 
bombare în zona N.V. a Debarcaderului, unde altitudinea maximă este 326 m.  

Aici este bolta anticlinală a şirului de dealuri subcarpatice interne, formate prin încreţire, care mărginesc 
depresiunea Tg-Jiu-Câmpu Mare spre N. 

Teritoriul oraşului Tg-Jiu cuprinde zone variate de relief. Se disting : 
 luncile aluvionare ale râului Jiu şi pârâurilor Şuşiţa şi Amaradia la V., respectiv E. ; 
 dealuri de mică altitudine pe latura N., ce coboară lin spre S. 

Râurile ce curg pe suprafaţa oraşului formează intrânduri cu terase şi bună aluvionare în formaţiunile 
deluroase din amonte. Panta versanţilor din zona N.E. (Drăgoieni - Preajba) este puţin abruptă, iar terenul este 
stabil din punctul de vedere al fenomenelor distructive de versant (alunecări, ogaşe, eroziuni de mal). 
Versanţii dealurilor din N.V. sunt mai abrupţi şi prezintă uşoare fenomene de instabilitate prin unele 
desprinderi locale de suprafeţe, dar cu importanţă minoră asupra stabilităţii întregului masiv de rocă din 
versant. Versanţii văilor care afectează oraşul sunt dispuşi în general spre E. şi V., mai puţin spre S. Zona de 
luncă aluvionară, aproximativ plană, se întinde de-a lungul râului Jiu, cu o uşoară pantă spre S, unde se uneşte 
cu luncile râurilor Şuşiţa şi Amaradia, într-o vastă zonă de câmpie aluvionară. Cele trei terase săpate de râul 
Jiu, de-a lungul timpului, sunt : 
 terasa superioară ,,Ciocârlăul” sau ,,Poiana Narciselor” cu altitudine de 240 m; 
 terasa medie cu 20 m mai jos ; 
 terasa inferioară între 205 - 210 m, pe care este situată cea mai mare parte a oraşului. 

Teritoriul oraşului Tg-Jiu este drenat în cea mai mare parte de râul Jiu şi afluenţii acestuia: pe dreapta 
Şuşiţa şi pe stânga Amaradia. 

Jiul curge permanent cu un debit mediu multianual asigurat în proportie de 95%, de 3,80 m3/S şi 
tranzitează un volum maxim de viitură de 158 mil. m3. 

Pe râul Jiu a fost amenajată, în scopuri hidroenergetice acumularea Vădeni cu un volum utilizabil de 4,1 
mil. m3 şi o centrală hidroelectrică cu o putere instalată de 2 x 5,5 MW. De asemenea, este în curs de realizare 
acumularea Tg-jiu cu un volum de 1,2 mil. m3 amplasată pe raza municipiului, având tot scopuri energetice. 

 Amaradia, afluentul pe stânga Jiului are un curs torenţial, colectând apele din precipitaţii de pe versanţii 
localităţilor din amonte, dispuse la N.E. faţă de Tg-Jiu. 

Pentru alimentarea cu apă a locuinţelor municipiului Tg-Jiu, a unităţilor industriale şi a altor consumatori 
de apă din localitate, există amenajate următoarele surse : 
 sursa Runcu - captarea izvorului Runcu-Vâlceaua cu debit mediu de 500 l/S. Apa e transportată prin 

conducte de aducţiune la rezervoarele existente pe Dealul Târgului ; 
 sursa Curtişoara - coptare prin 17 puţuri de mare adâncime (până la 300 m) a unui debit asigurat de 100 

l/S, amplasată în N oraşului, în apropierea luncii Jiu ; 
 sursa Şuşiţa - prelucrată printr-o captare cu prag de fund a unui debit mediu de 400 l/S, utilizată mai ales 

în perioade secetoase. 
Apa de adâncime se încadrează în norme de calitate. 
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Factorii climatici generali şi în speciali cei locali, crează oraşului Tg-Jiu o poziţie favorabilă, cu un climat   
deosebit faţă de restul ţării. Aici este caracteristic topoclimatul de depresiune adăpostită, ce cuprinde întreaga 
depresiune subcarpatică de la Tismana la Polovragi. Vânturile obişnuite sunt cele din N.V.-V. şi S.V. Vara se 
dezvoltă uneori vârtejuri locale de natură termică, iar când apar diferenţe accentuate între centrele de 
maximă presiune din munţi iau naştere vânturi locale de tipul taifunurilor cu viteze mari, însoţite de averse, 
cu grindină şi descărcări electrice. Vânturile locale au predominat direcţia N. ® S. Prin configuraţia geografică, 
zona municipiului Tg-Jiu se încadrează în zona vegetaţiei de luncă. Această formaţiune vegetală are caracter 
areal, se întinde în luncile râurilor din zona depresionară sub formă de zăvoaie, având lungime mai mare şi 
exces de umezeală. Speciile caracteristice sunt sălciile, uneori amestecate cu răchiţi şi plop alb sau negru, 
arinul alb sau negru. Ca vegetaţie ierboasă, în pajiştile din lungul râurilor cresc coada vulpii şi hameiul, a cărui 
floare e utilizată la fabricarea berii de casă. Părăsind zona de luncă, înspre versanţii interfluviilor apar 
porumbarul şi rugul, care fac tranziţia spre pădurile de stejar. În această zonă predomină esenţele de gorun, 
cer, garniţă, stejar pedunculat şi chiar fag. 
      În partea N.E. a oraşului, pe cimul Ciocârlău, a existat rezervaţia cu floră relictă de narcise (caprine) 
,,Poiana Narciselor” (Narcisus Poetians), ce constituia un monument al naturii şi era ocrotită prin lege. Prin 
realizarea unor plantaţii de pomi fructiferi, aceasta a fost în mare parte distrusă. 
       În Parcul Central al oraşului amplasat pe malul stâng al Jiului, fondul arboricol prezintă un grad de 
îmbătrânire, dar există exemplare din specii valoroase, printre care şi ,,Ginggo Biloba”. Acest parc adăposteşte 
lucrări de artă plastică de o valoare deosebită: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii şi Aleea Scaunelor - obiecte 
componente ale ansamblului monumental ,,Calea Eroilor” realizat de Constantin Brâncuşi (1937 - 1938). 
    Sursele de poluare care afectează calitatea mediului sunt structurate sub aspectul impactului asupra 
mediului în : 
            A. Surse cu impact major ; 
            B. Surse cu impact mediu ; 
            C. Surse cu impact redus. 
       Încadrarea în una din aceste categorii (A, B, C) şi scalarea resurselor este determinată de complexitatea, 
cantitatea, toxicitatea poluanţilor şi de numărul populaţiei expuse poluării. 
Pe lângaă sursele majore există, dispersate în teritoriu, surse punctiforme. Aceste surse, rezultat al economiei 
de piaţă, sunt reprezentate de mica industrie sau prestările de servicii organizate în societăţi private cu 
răspundere limitata (S.R.L.) care pot produce poluări accidentale sau sistematice. 

Nesiguranţa vieţii, starea de lipsuri în care trăieşte o parte din populaţia oraşului, restrângerea 
posibilităţilor urbane ale oamenilor, grija zilei de mâine, dorinţa şi tendinţa spre confort au fost tot atâtea 
cauze repercutate negativ în valoarea cifrică a indicelui de natalitate. 

Structura populaţiei prezintă importanţă pentru dezvoltarea municipiului Tg-Jiu din punct de vedere 
economic şi social pentru sporul natural şi sporul migratoriu, ultimul determinant pentru evoluţia 
demografică a oraşului generând schimbări în structură pe sexe a populaţiei şi în raportul dintre populaţia 
activă şi întreţinută. În ultimii ani, structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe pe ansamblul oraşului Tg-Jiu 
evidenţiază o populaţie tânără, numeroasă, în structura căreia ponderea femeilor este preponderentă (cca. 
1000 femei mai mult decât bărbaţi).  

Structura populaţiei pe naţionalităţi nu reprezintă o problemă reală a municipiului Tg-Jiu. 
Structura populaţiei pe religii evidenţiază o proporţie covârşitoare de 98,4% a religiei ortodoxe. Celelalte 

religii (1,6%) mai importante sunt romano-catolică (0,4% din totalul populaţiei), penticostală 0,3%, creştină 
după evanghelie (0,2%) şi adventistă 0,1%. Restul religiilor sunt nesemnificative, cu ponderi de sub 0,1%.         

Mediul de afaceri la nivelul Municipiului Tg-Jiu este slab dezvoltat, existând puţine iniţiative private, iar 
numărul de I.M.M. fiind sub media naţională. Cauzele principale sunt date de:  
 susţinerea financiară redusă a populaţiei, respectiv salarii şi pensii foarte mici;  
 nesiguranţa şi reticenţa în derularea de proiecte cu finanţare guvernamentală şi europeană;  
 lipsa informaţiei, a reţelelor şi a locurilor de comunicare;  
 lipsa consultanţei şi a formării specifice nevoilor locale;  
 lipsa educaţiei antreprenoriale;  
 cheltuieli scăzute în domeniul cercetării-dezvoltării;  
 penetraţie scăzută în domeniul cercetării-dezvoltării. 

Municipiul Tg-Jiu, înregistrează un număr mare de şomeri datorită numărului mic de locuri de muncă 
(absorbţie scăzută), a caracterului monoindustrial al localităţii şi în special disponibilizărilor masive din 
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populaţia activă, reorientarea profesională a acestora fiind foarte scăzută. De asemenea, rata şomajului este în 
creştere, în special în rândul tinerilor şi al populaţiei feminine.  

Deși, situația veniturilor familiale sunt reduse, frecvența antepreşcolarilor/preșcolarilor este foarte bună. 
Aflându-se printre unitățile de învățământ preșcolar reprezentative la nivelul județului, a existat un 

interes major al părinților pentru a-și înscrie copiii la grădinița noastră. 
În prezent, se poate afirma că, există relații foarte bune între personalul care asigură serviciile grădiniței – 

educație, sănătate, îngrijire - și părinți. Aceștia din urmă, sunt interesați de ceea ce se întâmplă cu copiii lor și 
din acest motiv participă cu interes la îmbunătățirea bazei materiale și a mediului educațional al grădiniței, la 
derularea unor proiecte și programe educaționale și susțin financiar activitățile extra-curriculare. 

Având în vedere faptul că, grădinița asigură un mediu incluziv pentru toți preșcolarii care o frecventează, 
nu există conflicte de natură politică, etnică sau religioasă. Copiii cu cerințe educative speciale, au fost și ei 
integrați în învățământul de masă. 

Puțini sunt cei care nu răspund cerințelor grădiniței și nu sunt interesați de calitatea procesului 
instructiv-educativ. 

 
IV.4. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
,,Nu va mai fi suficient să predăm, să-l facem pe copil să înveţe şi să recite; trebuie altceva: să-l învăţăm 
să înveţe!’’ (ROBERT DOTTRENS) 

 
Oferta educaţională a Grădiniţei cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj dă  

posibilitatea formării la copil a capacității de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învățământ la 
standarde ridicate de calitate, armonizat valorilor europene. Cu un curriculum diferenţiat, un mediu 
educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, respectând atât autonomia individuală, cât şi pe 
cea instituţională, grădinița acordă şanse egale tuturor copiilor în formarea și dezvoltarea lor.  Centrul de 
Resurse pentru Educație  și Dezvoltare din grădiniță cu servicii oferite comunității, cu o atitudine constant 
dinamică, cu o abordare a calității ca principală condiție a competitivității sprijină, dezvoltarea normală și 
deplină a preșcolarilor. 

Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a 
tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a 
relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în 
organizarea procesului instructiv-educativ,  asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte 
bune şi un succes garantat în pregătirea preșcolarilor pentru trecerea la învățământul primar. 
DEVIZA GRĂDINIŢEI: 
,,EDUCAŢIE PENTRU TOŢI, 
EDUCAŢIE PENTRU FIECARE ! ’’ 
ELEMENTE DE PERSONALIZARE A GRĂDINIŢEI: 
 Imnul grădiniţei ,,Ani frumoşi, de grădiniţă...’’; 
 Ecusoane pentru întreg personalul grădiniței; 
 Anual – festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar; 
 Anual - ,, EMINESCIANA ’’; 
 Anual – zilele grădiniței (în luna martie); 
 Anual – sărbătorirea Sf. Constantin și Elena – sfinții ocrotitori ai grădiniței. 
ELEMENTE DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢII GRĂDINIŢEI: 
 Semestrial – revista grădiniței ,, LABIRINTUL COPILĂRIEI’’; 
 Emisiuni la T.V. – locală; 
 Articole în presa locală; 
 Fluturași/Broşuri; 
 Foaie volantă. 

 
IV.5. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

„Cultura organizaţională este personalitatea unei organizaţii”, (McNamara 1997). 
        
        O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi temeinice, proces în care 
competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare.  
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        Managerul poate să-și propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaționale.  De aceea este 
necesar să identifice tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a putea promova un climat școlar 
pozitiv. 
VALORILE DOMINANTE  

,,Cred în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în Grădiniţa cu Program 
Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, în capacitatea şi competenţele întregului personal al unităţii 
de învăţământ de a menţine la standarde ridicate calitatea tuturor serviciilor de care beneficiază 
antepreşcolarii/preşcolarii care frecventează instituţia noastră!’’ 

Personalul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj este caracterizat printr-un 
ethos profesional înalt. Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au 
încredere în organizaţie. Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante 
cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, 
entuziasm şi dorinţa de afirmare.  

Printr-un management participativ s-a reuşit stimularea comunicării între cadrele didactice, între cadrele 
didactice şi părinţii copiilor care frecventează unitatea de învăţământ ca şi între personalul didactic şi 
nedidactic şi conducere, încât fiecare membru al colectivităţii să fie un participant activ şi responsabil la viaţa 
grădiniţei.  

Există spirit de cooperare, de emulaţie; climatul din grădiniţă îţi dă un sentiment de siguranţă, de 
echilibru. 

Trăsăturile caracteristice dominante a întregului personal al unităţii noastre de învăţământ, sunt: 
 Libertatea de exprimare; 
 Umor şi bună dispoziţie; 
 Creativitate și originalitate; 
 Respectul reciproc; 
 Unitate în idei și acțiune; 
 Loialitate şi dăruire profesională; 
 Încredere în propriile resurse intelectuale, afective, operaționale și instituționale; 
 Nobleţe, prin respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic; 
 Echilibrul emoţional; 
 Competențe de lucru, care să conducă la performanțe individuale și în echipă; 
 Hotărâre şi dinamism; 
 Implicarea activă și responsabilă, în viața comunității; 
 Protejarea și respectarea drepturilor omului și a principiilor echității; 
 Atitudine deschisă către ceilalți, către nou și inovare. 

Cultura organizaţională este influenţată de fiecare dintre componentele menţionate mai sus, dar mai ales 
de modul cum aceste componente relaţionează cu factorii mediului extern dar şi între ele. 

Formularea valorilor organizaţiei noastre porneşte, de la preambulul Convenţiei O.N.U. cu privire la 
drepturile copilului potrivit căruia copilul „trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de 
fericire, dragoste şi înţelegere” pentru a-şi dezvolta complet şi armonios personalitatea. 

,,Cultura organizaţională este un sistem unitar de gândire al membrilor unui grup care îi diferenţiază de 
alte grupuri”, (Hofstede 1991) 

„Cultura organizaţională este definită prin modele de valori şi credinţe împărtăşite, care produc, în timp, 
norme comportamentale adoptate în soluţionarea problemelor organizaţiei”. (Hofstede 1991). 

Pentru a stabili cultura organizaţiei noastre, am stabilit câteva domenii esenţiale din interiorul 
organizaţiei: 
1. norme comportamentale; 
2. norme procedurale; 
3. norme cutumiare; 
1. Normele comportamentale promovate: 
 Asigurarea de şanse egale/oportunităţi egale tuturor beneficiarilor; 
 Garantarea accesului liber al părinţilor la serviciile de educaţie parentală oferite; 
 Responsabilitate şi eficienţă în oferirea unor servicii de calitate; 
 Implicare şi profesionalism a tuturor partenerilor implicaţi în derularea serviciilor; 
 Respect pentru beneficiari; 
 Coeziunea echipei, atitudini empatice; 
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 Valorificarea unor ,,modele comportamentale pozitive’’. 
2. Norme procedurale promovate:        
 Organizaţia operează în conformitate cu o viziune pe termen lung; 
 Includerea tuturor membrilor organizaţiei în procesul decizional (teme fixe şi teme la alegerea părinţilor); 
 Asigurarea resurselor educaţionale (informaţionale, materiale) necesare formării, dezvoltării 

competenţelor parentale; 
 Implicarea tuturor partenerilor sociali în derularea activităţilor specifice C.R.E.D., baza acţiunilor lor o 

reprezintă comunicarea, cooperarea şi lucrul în echipă, centrat pe copil şi familie. Verbele „a învăţa, a 
cunoaşte, a şti” vor fi utilizate cu cea mai mare frecvenţă în limbajul beneficiarilor; 

 Interacţiunea şi comunicarea sunt cele mai bune mijloace de a obţine informaţiile necesare şi experienţele 
acumulate şi dialogul sunt instrumente de schimbare a atitudinilor. 

3. Normele cutumiare: 
 Respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 
 Legea Nr. 272/2004; 
 Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului; 

Conducerea grădiniței împreună cu echipa de lucru, a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară, care 
cuprinde norme privind activitatea întregului personal care își desfășoară activitatea în grădiniță – pe 
compartimente de activitate - responsabilități și obligații ale părinților. 

Activitatea preșcolarilor este adaptată la noul Curriculum pentru învățământul preșcolar. 
Managerul grădiniței  manifestă deschidere, ascultă sugestiile atât ale personalului din grădiniță, cât și ale 

părinților copiilor care frecventează unitatea de învățământ. Face aprecieri frecvente și sincere la adresa 
cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, respectă competența, le oferă o 
largă autonomie, le sprijină și evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 
instructiv – educativă, administrativ-gospodărească şi în conduita întregului personal al unităţii de 
învăţământ. 

 
V. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
V.1. CONTEXTUL EUROPEAN 

Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de învăţământ 
– a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în învăţământul 
românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă „comutare de paradigmă“ 
educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din domeniul curriculum-ului va stârni 
probabil încă multă vreme polemici și pasiuni. 

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a unui 
spaţiu european extins al educaţiei, în perspective cerinţelor societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. 
Astfel, contextul European actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol important în regândirea, 
reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și a 
mobilităţii profesionale și de studiu. 

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în 
sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 
Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European 
al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore 
pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul 
că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie 
din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, 
un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca 
ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii 
obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme 
educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, 
știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai 
multor arii curicuare. 
V. 2. CONTEXTUL NAŢIONAL 
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Premisa politicii Mnisterului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind descentralizarea este consistentă. 
Diagnoza este structurată pe zone critice, care devin şi principalele domenii în care va acţiona strategia de 
descentralizare. Aceste domenii sunt: 
a. Curriculum: 
 Curriculum la decizia şcolii (C.D.Ş.),  redus ca pondere faţă de nevoile şi interesele comunităţii locale. 
 C.D.Ş. structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice şi nu ale comunităţii (copii, parinţi). 
 Alocarea centralizată a resurselor pentru achiziţionarea auxiliarelor didactice, ceea ce duce, în unele 

cazuri, la primatul preţului în faţa calităţii. 
b. Evaluarea şi certificarea: 
 Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în acest sens. 
c. Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi: 
 Reţeaua şcolara este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere, profiluri, specializări şi 

norme didactice).  
 Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel central si judeţean, fără 

consultarea părţilor interesate de la nivel local. 
 Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale. 
d. Conducere şi administrare: 
 Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii. 
 Administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul consiliilor locale. 
 Directorul este numit exclusiv pe filiera ierarhică - de către I.S.J. Gorj sau M.E.N. 
 Legislaţia care modifică această situatie, schimbând, printre altele, structura Consiliului de Administraţie 

(C.A.) şi modul de numire a directorului, nu şi-a produs încă efectele. Se adaugă recentele măsuri iniţiate 
prin Ordonanţa de Urgenţă Nr. 49/2014, cu noutăţi privitoare la componenţa C.A. 

e. Resursele umane: 
 Comunitatea locală şi chiar directorul unităţii de învăţământ sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea 

decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul I.S.J. Gorj şi al 
Ministerului. 

 Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic. 
 Centralizarea formării şi dezvoltării profesionale a personalului şi necorelarea ei cu nevoile şi interesele 

beneficiarilor. 
f. Politicile de finanţare: 
 Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza constrângerilor legislative. 
 Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare. 
 Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de performanţă 

educaţională. 
 Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de eficient pentru 

a oferi o baza obiectivă procesului decizional. 
În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranţă şi alte 

domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi: 
 Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii). 
 Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC. 
 Fluxurile de copii - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de la o unitate 

şcolară la alta. 
 Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme. 

Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii Strategiei de 
descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existentă, aceasta îşi propune obţinerea 
unor rezultate şi efecte durabile la nivelul sistemului şcolar: 
 Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor. 
 Democratizarea sistemului educaţional. 
 Transparenţa decizională. 
 Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale. 
 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 
V. 3. CONTEXTUL LOCAL 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de Sud - Vest a României (de unde i se 
trage și numele), între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind 29212 km2, adică 
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12,25% din suprafața ţării. Are o populație de 2 330 792 locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2. Potrivit 
recensămîntului din 2002, alți 1.857.013 locuitori ai României (ce predilecție din orașele: București și 
Timișoara) au locul nașterii în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia include cinci județe (Dolj, 
Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2005, în 40 orașe, din care 11 municipii, 408 
comune și 2 066 sate. 
a. Agricultura 

În zona sudică a regiunii, culturile cerealiere ocupă mari suprafețe, în special în județele Olt, Dolj și sudul 
Mehedințiului. În zonele deluroase din Gorj și Vâlcea, livezile se întind pe  arii importante. Cea mai cultivată 
specie pomicolă este prunul din care se produce țuică, o băutură specifică zonei; de asemenea se mai cultivă 
mărul, nucul (la Râmnicu Vâlcea se găsește o cunoscută stațiune de cercetare, iar lângă Târgu-Jiu se mai află 
încă o extinsă plantaţie de nuci), piersicul, caisul și castanul domestic (Tismana, Peştişani, jud. Gorj), fiind 
specifice zonelor mai calde din Sud și Vest. 

În zonele montane din nord (în partea de Nord a județelor Vâlcea și Gorj și în Vestul județului Mehedinți), 
locul culturilor agricole este luat de păduri și pajiști montane.  

În zonele Drăgășani, Drăgănești, Segarcea, Strehaia și Dăbuleni, podgoriile ocupă suprafețe extinse; dacă 
în zona Drăgășani predomină soiurile nobile de viță de vie, în restul regiunilor soiurile cele mai frecvente sunt 
cele hibrid din care se produce cunoscutul ,,zaibăr”. În zona luncii Oltului şi pe lângă unele oraşe (Craiova, 
Târgu-Jiu, Filiaşi, Calafat) se practică legumicultura, iar în zona orașului Dăbuleni se cultivă pepeni verzi.  
b. Resursele naturale 

Cele mai importante resurse sunt cele energetice: petrolul și gazele naturale cu centre de exploatare la 
Brădești, Ghercești, Coșoveni (Dolj), Țicleni, Bustuchin, Totea ( Gorj), Băbeni (Vâlcea), Iancu Jianu, Potcoava, 
Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt) și lignit exploatat în județele Gorj și vestul Vâlcii. 
c. Industria 

Cel mai cunoscut centru industrial este Craiova, urmată de celelalte reședințe de județ. Pe ramuri, 
industria se prezintă în felul următor: 
 industria energetică: termocentrale la Turceni, Rovinari, Ișalnița (toate cu puteri instalate de peste 1000 

MW), Craiova II, Govora-Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale la Porțile de Fier I, Porțile de Fier II, Lotru-
Ciunget, sistemele hidroenergetice de pe Olt şi Cerna-Motru-Tismana. 

 industria metalurgică: ALRO Slatina, TMK-ARTROM Slatina. 
 industria constructoare de mașini: automobile-Ford Craiova, componente de automobile -Craiova, 

Fabrica de roți auto Drăgășani, avioane-Fabrica de la Craiova, mijloace de transport feroviar-
Electroputere Craiova, R.O.M.V.A.G. Caracal, Fabrica de osii și boghiuri de la Balș, șantiere navale-Drobeta 
Turnu Severin, Orșova, Fabrici de utilaj agricol- Craiova, Balș, Fabrici de armament- Sadu-Bumbești Jiu 
(Gorj), Filiași, Drăgășani. 

 industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, DOLJCHIM Craiova, Pirelli Slatina, 
Fabrica de apă grea de la Halânga (Mehedinți), A.R.T.E.G.O. Târgu-Jiu. 

 industria materialelor de construcţii: Bârsești (Gorj), Ișalnița-Craiova. 
 industia lemnului: Râmnicu Vâlcea, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu-Severin (aici se produce și celuloză și 

hârtie), Brezoi, Băbeni. 
 industria textilă: Slatina, Târgu-Jiu, Scornicești, Motru, Caracal, Tismana. 
 industria alimenentară: morărit și panificație la Râmnicu Vâlcea (Velpitar, Boromir), Slatina, Craiova, 

Caracal etc., Fabrica de ulei: Podari-Craiova, Fabrica de zahăr: Podari-Craiova, Corabia, Fabrica de 
conserve din legume și fructe: Caracal, Râmnicu-Vâlcea, Fabrica de preparate din carne la Caracal (Fabrica 
de pate Hame), Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., Fabrica de bere Craiova, Râmnicu Vâlcea, Fabrica de 
vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgășani. 

d. Situaţia economică a Gorjului (creştere economică/recesiune, resurse, structura ocupaţională a 
locuitorilor). 
Situaţia economică locală este într-o vizibilă transformare: restructurări cu disponibilizări de personal în 

cadrul C.E.O. (Complexul Energetic Oltenia) şi în instituţiile bugetare; investiţii şi reprofilări: Grimex (utilaj 
minier), Lafarge Bârseşti (staţie de măcinare pentru industria cimentului). 

Se observă scăderea numerică a personalului din sectorul secundar (industrie şi construcţii) şi din 
sectorul terţiar (comerţ) deoarece criza economică din ultimii ani (2009, 2010) a determinat falimente sau 
încetarea activităţii în numeroase I.M.M.-uri. 
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O parte a forţei de muncă disponibilizate a plecat în ţările occidentale sau în alte oraşe ale ţării, iar cealaltă 
parte fie a intrat în şomaj, fie în pensionare anticipată sau de invaliditate. 

Activităţile agricole în zona periurbană continuă să se bazeze pe cultura legumelor, cerealelor şi creşterea 
animalelor şi a păsărilor de curte.  

Produsele se comercializează pe pieţele agroalimentare ale oraşelor (Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, 
Novaci, Rovinari, Ţicleni etc). Sunt puţine iniţiativele de asociere şi de practicare a activităţilor în ferme mari, 
integrate şi cu randament ridicat. 

La nivelul economiei Municipiului Tg-Jiu mai remarcăm: 
 slaba capitalizare a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor; 
 numărul relativ mic al I.M.M.-urilor cu activitate de producţie; 
 investiţii reduse de capital străin; 
 adaptarea lentă a întreprinderilor la economia de piaţă; 

Structura ocupaţională a locuitorilor: 
 aflându-se la o distanţă destul de convenabilă faţă Bazinul carbonifer Rovinari, Termocentrala de la 

Rogojelu şi chiar faşă de termocentrala de la Turceni, un procent însemnat din populaţia Municipiului Tg-
Jiu desfăşoară activităţi în industria extractivă, prelucrătoare şi energetică; 

 o parte a populaţiei desfăşoară activităţi comerciale, prestări servicii, construcţii, transporturi. 
e. Distribuirea puterii la nivel local 

În Consiliul Judeţean şi Consiliul Municipal sunt reprezentate următoarele partide politice: P.S.D., P.N.L., 
P.P.D.D. şi P.D.L. Preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul Municipiului Târgu-Jiu sunt membri P.S.D. 
f. Explorarea nevoilor şi problemelor comunităţii 

Există multe elemente de infrastructură care necesită intervenţii şi remedieri. Exemplu: reţelele 
subterane (canal, gaze, apă). De asemenea, deficitul de locuinţe şi penuria investiţiilor străine sunt probleme 
ale comunităţii, cărora trebuie să li se găsească soluţii. 
g. Relaţia grădiniţă – comunitate 

Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi 
cristalizare a identităţii, grădinița are rolul de primă etapă în refacerea identităţii sociale şi valorizarea 
potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei. Având 
în vedere acest considerent am procedat la: 
 identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor 

fiecărui factor; 
 susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei în grădiniță; 
 stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţii şi a educaţiei sale. 

Comisia pentru proiecte şcolare şi extraşcolare a grădiniţei a organizat popularizarea Ofertei educaţionale 
a unităţii de învăţământ şi atragerea colaborării cu comunitatea locală în vederea eficientizării activității de 
formare a copilului pentru școală și societate.    
     La nivelul unităţii de învăţământ, a fost desemnat un responsabil pentru promovarea imaginii grădiniței în 
comunitate, care a avut în vedere: 
 crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
 elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, inerjudetean etc. care să vizeze multiplicarea experienţei 

pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 
 personalizarea Ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, diversificare și flexibilizare a  

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor demersului  educaţional; 
 armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în 

unitatea   preşcolară şi comunitatea locală; 
     Promovarea imaginii instituţiei de învăţământ şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 
descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei s-a realizat prin:  
 organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate; 
 stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele comune 

ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor grădiniţei, instituţii publice locale şi judeţene; 
 asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în structuri parteneriale, 

conducerea locala, părinţi, O.N.G.-uri, oamenii de afaceri, în ceea ce priveşte adecvarea Ofertei 
educaţionale a grădiniţei la specificul comunitar (întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de 
analiză, de consultare). 
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De asemenea, la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj există 
parteneriate: şcoală – familie – comunitate – mass-media locală, al cărei rol constă în facilitarea schimburilor 
de experienţă şi informaţii între factorii menţionaţi, în identificarea şi soluţionarea problemelor ale căror 
soluţii pot fi găsite împreună. 
 
VI. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
VI.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 
a. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
EVOLUŢIA GRUPELOR LA NIVEL DE UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICĂ (P.J.) ŞI  LA NIVEL DE 
UNITĂŢI STRUCTURI (U.S.) 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT NUMĂR PREŞCOLARI PE ANI  ŞCOLARI / NUMĂR GRUPE 

2010 - 2011 2011 - 2012 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  ,,MIHAI EMINESCU’’,  
TG-JIU – P.J. 

259 
8 grupe 

278 
8 grupe 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 28,  TG-JIU – U.S. 210  
8 grupe 

210 
8 grupe 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR.10, TG-JIU – U.S. 135 
5 grupe 

132 
4 grupe 

 

EVOLUŢIA GRUPELOR  - ANTEPREŞCOLARI / PREŞCOLARI– ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013, 
AN ÎN CARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 28, FUZIONEAZĂ CU GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU’’, TG-JIU, GORJ 
 
GR.ĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT  
,,MIHAI EMINESCU’’, TG-JIU 

NUMĂR PREŞCOLARI PE ANI  ŞCOLARI / NUMĂR GRUPE 

2012 - 2013 TOTAL 2013 - 2014 TOTAL 2014 - 2015 TOTAL 

PROGRAM PRELUNGIT 205 
9 grupe 

370 277 
11 grupe 

375 314 
11 grupe 

371 

PROGRAM NORMAL 135 
5 grupe 

98 
3 grupe 

57 
2 grupe 

 

DISPUNEREA PREŞCOLARILOR PE GRUPE  
NUMĂR GRUPE/NUMĂR PREȘCOLARI 
 

GRUPA 
DE PREȘCOLARI 

ANUL ŞCOLAR / NUMĂR DE GRUPE 
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

GRUPA ANTEPREŞCOLARĂ  
 

- 
 

- 2 1 1 

GRUPA MICĂ 
 

4 
 

4 3 4 3 

GRUPA MJLOCIE  
 

4 
 

3 3 5 5 

GRUPA MARE 
 

6 
 

6 6 4 4 

GRUPA PREGĂTITOARE 
 

7 
 

7 - - - 

TOTAL GRUPE 
 

21 
 

20 14 14 13 

 
b. FLUCTUAŢII ALE NUMĂRULUI DE PREŞCOLARI 

Datorită prestigiului şi imaginii pe care o are Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, 
Gorj, la nivel de comunitate locală,  putem spune că există o anume fluctuaţie, în sens pozitiv, în ceeea ce 
priveşte numărul de preșcolari. Sunt foarte multe solicitări de transfer din partea părinţilor, de la o unitate de 
învăţământ similară, la grădiniţa noastră. De asemenea, pe parcursul ultimilor 3 ani, s-a constat o creştere 
semnificativă a solicitărilor din partea părinţilor pentru înscrierea copiilor la grupele cu program prelungit în 
detrimentul grupelor cu program normal. Din acest motiv, numărul grupelor cu program prelungit a crescut, 
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iar grupele cu program normal au dispărut. Dacă în anul şcolar 2011-2012 la nivelul unităţii de învăţământ îşi 
desfăşurau activitatea 8 grupe cu program normal, începând cu anul şcolar 2012-2013 numărul acestora a 
fost într-o continuă descreştere, ajungând ca pentru anul şcolar 2015-2016, să nu mai existe nici o solicitare 
pentru program normal. 

Din studiul distribuției copiilor pe grupe de vârstă, din solicitările pentru înscrierea copiilor la grupele de 
vârstă 2-3 ani/3-4 ani, constatăm o tendință de creștere a natalității cu perspectiva creşterii numărului de 
grupe de copii din grădiniță.   

La nivelul grădiniţei, media copiilor cuprinși într-o grupă de copii este de 25.   
Concluzie: Numărul preșcolarilor care frecventează  Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, 

Tg-Jiu, Gorj, se menține în limitele superioare în conformitate cu prevederile Legii1/2011, iar procentul 
cuprinderii copiilor de vârstă preșcolară în grădiniță demonstrează înteresul părinților pentru integrarea 
copiilor în unitatea noastră de învăţământ. Sunt solicitări foarte multe pentru grupele de antepreşcolari, care 
din lipsă de spaţiu, nu pot fi înscrişi.  

Pentru a putea să facem faţă solicitărilor mari care vin din partea părinţilor, pentru înscrierea copiilor, pe 
viitor, se impune o rezolvare imediată a situaţiei, prin extinderea unităţii de învăţământ. 
c. FRECVENŢA 

Frecvenţa în Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, este foarte bună, 
majoritatea antepreşcolarilor/preșcolarilor frecventând cu regularitate cursurile. Practic, raportându-ne la 
numărul total de copii, nu există absenţe nemotivate.  
d. PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL SCOLAR 2014-2015 
PERSONAL DIDACTIC  

Personal didactic angajat: Total 

 cadre didactice titulare 23 

 cadre didactice detaşate 1 

 cadre didactice suplinitoare 1 

 
Distribuţia personalului didactic angajat, pe grade didactice:  

Număr personal didactic calificat: 25 cadre didactice Număr personal didactic 
necalificat 

Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat - 

19 2 2 2 - 

 
Distribuţia personalului didactic angajat, pe grupe de vechime: 

Vechime Debutant 2 – 6 
ani 

6 - 10 
ani 

10  - 14 
ani 

14  - 18 
ani 

18 – 22 
ani 

22  - 25 
ani 

25  - 30 
ani 

30  - 35 
ani 

35  - 40 
ani 

 în învăţământ 2 2 1 2 8 1 - - 2 9 

 în unitate 7 8 4 2 - - - 6 - - 

 
e. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR   
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Administrator financiar-contabil – contabil şef 1  DA 
Secretar  1 NU 

Administrator de patrimoniu 1 NU 
 
f. PERSONAL ADMINISTRATIV (NEDIDACTIC)  ŞI MEDICAL  
Distribuţia personalului administrativ şi medical angajat,în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 
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Îngrijitor copii 12 NU  
Bucătar  2 DA 

Muncitor întreţinere 1 DA 
Muncitor necalificat - bucătărie 1 NU  
Muncitor necalificat - spălătorie 1 NU  
Muncitor întreţinere 1 DA 
Asistent medical 1 DA 

Toate posturile pentru personalul didactic sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare 
postului pe care îl ocupă).  

Personalul didactic auxiliar este suficient.  
Personalul administrativ (nedidactic) este insuficient şi nu există personal de pază. 
Personalul sanitar este insuficient, având în vedere că grădiniţa este cu program prelungit şi sunt peste 

350 de copii care frecventează unitatea de învăţământ. Trebuie luat în consideraţie faptul că la nivelul 
grădiniţei funcţionează grupe de copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani.  
g. RATA MIŞCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC 

La nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, comparativ cu anul şcolar 
1990-1991, în rândul personalului didactic a existat un singur caz de exprimare a dorinţei părăsirii unităţii de 
învăţământ pentru a lucra la o grădiniţă cu program normal.  

Mişcarea de personal didactic a fost determinată de pensionarea unor cadre didactice sau de înfiinţarea 
unor grupe noi. Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj este o unitate de învăţământ 
care, începând cu anul şcolar 2006-2007 şi până în prezent a  mai înfiinţat 5 grupe (s-a pornit de la 7 grupe şi 
s-a ajuns la 12 grupe cu program prelungit), oferind astfel oportunitatea unor cadre didactice să devină 
titulare. 

Politica grădiniţei a fost aceea de a încadra cadre didactice care îşi doresc să  lucreze pe posturile  
didactice ca titular, având în vedere faptul că unitatea noastră de învăţământ este renumită pentru exigenţa şi 
seriozitatea cu care întregul personal didactic îşi desfăşoară activitatea. La nivelul unităţii de învăţământ, se 
pune mare accent pe calitatea tuturor serviciilor de care beneficiază antepreşcolarii/preşcolarii care 
frecventează cursurile grădiniţei.  
h. RESURSELE MATERIALE 

Activitatea instructiv-educativă și administrativ-gospodărească a grădiniței, se desfășoară într-o clădire 
cu suprafața de 1092,41mp şi o curte în suprafaţă de 6545,80 mp. 

A) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE  
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de grupă  12 828  
2. Cabinet de consiliere și  logopedie  1 36 
3.  Spaţii de joacă  Curtea grădiniţei 6545,80  
4. Alte spații – Cabinet metodic / C.R.E.D. 1 24 

B) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE  
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document 
de deţinere a spaţiului 

Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bucătărie  - 1 70 
2. Spălătorie  - 1 35 
3. Spaţii (grupuri) sanitare copii - 6 102 
4. Spaţii depozitare materiale 

didactice, pentru sălile de grupă 
- 7 21 

5. Alte spaţii Lenjerie 1 7 
Arhiva 1 4 
Cabinet medical 1 8.75 
Magazie alimente 2 24 
Oficiu (lapte şi corn) 1 8.75 
Oficiu spălat vase 2 21 

C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE  
Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă (mp) 



PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU PERIOADA 2015-2019 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU’’, TG-JIU, GORJ – DIRECTOR, PROF. ILEANA LASTOVIEŢCHI 

 

23 

 

crt. spaţii 
1. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 15 
2. Birou administraţie  1 8.75 
3. Birou contabilitate/secretariat 1 17.5 
 STAREA FIZICĂ/JURIDICĂ A CLĂDIRII  
 Unitatea de învăţământ dispune de condiţii optime pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ 

de calitate. 
 Grădiniţa deţine Autorizaţia sanitară de funcţionare Nr. 174 din 17.10.2012. 
 Grădiniţa are Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare Nr. 1607 din 16.11.2001. 
 Avându-se în vedere uzura fizică şi morală, pentru sporirea confortului termic în spaţiul interior al 

grădiniţei,  tâmplăria interioară şi exterioară a fost schimbată (2007).  
 Parchetarea holurilor grădiniţei (2006). 
 A fost zugrăvit exteriorul grădiniţei (2007). 
 A fost parchetată o sală de grupă din sponsorizare (S.C. ARTEGO S.R.L. Tg-Jiu – 2011). 
 Aleile din curtea grădiniţei au fost asfaltate (2007 şi 2014). 
 Gardul unităţii de învăţământ a fost schimbat (2012). 
 Au fost modernizate toate grupurile sanitare existente în grădiniţă (faianţă, gresie, chiuvete, robineţi, vase 

şi bazine W.C. – 2012/2013). 
 Au fost reabilitate/placate cu gresie şi faianţă bucătăria grădiniţei, magaziile de alimente, spaţiile cu 

aparatele frigorifice, spălătoria (2012/2013/2014). 
 Au fost placate cu gresie scările de la intrările în grădiniţă (2013). 
 Au fost reabilitate spaţiile pentru grupele cu program prelungit nou înfiinţate (parghet, zugrăveală, 

mobilier etc. – 2012/2013/2014/2015). 
 Au fost zugrăvite şi pictate toate sălile de grupă şi holurile grădiniţei, din venituri extrabugetare (cadrele 

didactice ale grădiniţei şi părinţii copiilor care ne frecventează grădiniţa s-au implicat şi au atras 
sponsorizări şi donaţii – 2012/2013). 

 Sălile de grupe au fost dotate cu mobilier nou (paturi pentru copii, mese, scaune, vitrine, biblioteci, etajere 
etc. - 2006/2007). 

 Au fost schimbate dulăpioarele pentru hainele copiilor (2006/2007). 
 Au fost parchetate 3 săli de grupă (2015). 
 A fost instalat un sistem video de supraveghere, cu ajutorul Asociaţiei de părinţi ,,Viitorul copiilor, 

prioritatea noastră!’’ (2015). 
 Pentru sălile de grupă nou înfiinţate, a fost reabilitat spaţiul educaţional (parchetare, zugrăvire etc.), a fost 

confecţionat mobilier (paturi, mese, scaune), a fost achiziţionată vesela necesară precum şi prosoape, 
lenjerii, perdele, covoare etc. (2012/2013/2014/2015). 

 SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 Unitatea de învăţământ este racordată la reţeaua de curent electric. Situaţia instalaţiilor electrice este 

bună, deoarece a fost refăcută în anul şcolar 2012-2013. 
 Apa potabilă utilizată de grădiniţă provine de la reţeaua oraşului. 
 Grădiniţa este racordată la reţeaua de gaze. 
 Încălzirea se realizează prin Centrala termică proprie, care a fost montată în anul 2008. 
 Există conexiune internet și televiziune prin cablu. 
 Grădiniţa dispune de panouri solare. 
 BAZA MATERIALĂ A GRĂDINIŢEI ESTE DE CALITATE: 
 mașini de spălat automate; 
 călcător automat – masă de călcat; 
 ladă frigorifică și frigidere pentru alimente (carne, ouă, produse lactate, produse din carne etc.), pentru 

probe din hrana pregătită pentru preșcolari; 
 mobilier corespunzător vârstei antepreşcolarilor/preşcolarilor – pătuţuri, mese, scăunele, etajere etc.; 
 echipament audio-video; 
 aparate foto; 
 televizoare - în toate sălile de grupă; 
 radiocasetofoane/combine/sisteme audio - în toate sălile de grupă; 
 calculatoare - în toate sălile de grupă; 
 C.D.-playere - în toate sălile de grupă; 
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 D.V.D.-uri - în toate sălile de grupă; 
 copiatoare, imprimante, fax; 
 aparate de plastifiat; 
 Video-proiector; 
 ecran de proiecţie; 
 aparat de spiralat și legat cărți; 
 truse pentru copii, jucării, planșe, cărți, casete audio, casete video, C.D.-uri, D.V.D.-uri - în toate sălile de 

clasă; 
 spațiul de joacă pentru copii, în curtea grădiniței, dotat cu aparate de joc. 
i. RESURSE FINANCIARE 

Fondurile bănești au fost din surse bugetare (fonduri de la guvern și de la Consiliul Local/Primăria 
Municipiului Tg-Jiu), extrabugetare – donații, sponsorizări; 

Toată baza materială de care dispune unitatea în prezent, va fi utilizată în vederea realizării proiectului, 
iar resursele financiare de care dispunem, vor fi utilizate în următorii 5 ani pentru: 
 Îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării unui proces instructiv-educativ formativ, modern atractiv, 

eficient. 
 Procurarea în continuare a unor mijloace de învăţământ moderne. 
 Îmbunătăţirea bazei materiale. 
 Atragerea şi stimularea preşcolarilor pentru a participa la concursurile şcolare. 
 Creşterea prestigiului unităţii la nivel judeţean, naţional şi internaţional, prin activităţi de parteneriat 

educaţional. 
 
BUGETE 2011-2015  

MII LEI 2011 2012 2013 2014 2015 
FONDURI ALOCATE DE LA BUGETUL 
LOCAL 

1490 
 

1567 
 

1416 
 

1625 
 

13032 
 

FONDURI ALOCATE DE LA BUGETUL 
DE STAT 

2 
 

3 
 

1,5 
 

2,4 
 

 
 

VENITURI EXTRABUGETARE 180 
 

230 
 

193 
 

228 
 

234 
 

j. CONCLUZIILE ANALIZEI DE NEVOI 
Aspectele relatate anterior, ne îndreptăţesc să considerăm că personalul didactic  din grădiniţă este 

capabil să se adapteze la nevoile mereu crescânde ale învățământului românesc, că antepreșcolarii/ 
preşcolarii instruiţi şi educaţi în uitatea noastră de învățământ, vor fi capabili să se adapteze cu uşurinţă 
cerinţelor învăţământului primar şi vieţii sociale ulterioare. 

Veriga slabă a lanţului, va fi înlocuită prin efortul comun al tuturor salariaților unității de învățământ,  
prin munca în echipă şi printr-o comunicare eficientă, astfel încât receptivitatea noastră la schimbare să fie pe 
măsura aşteptărilor ,,clienţilor noştri” - copiii. 
 
VI.2.INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 
1. REZULTATE 
 Ca urmare a unei activității de bună calitate desfășurată de cadrele didactice ale grădiniței, s-au 
obținut rezultate remarcabile, cum ar fi: 
 Coptarea preșcolarilor în Proiectul Internațional Comenius I ( 2004-2007 ); 
 Participarea preșcolarilor la concursurile și spectacolele organizate de Primăria Municipului Tg-Jiu, cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă, ,,Zilei Europei’’, 1 Iunie și ,,Zilelor orașului’’; 
 Organizarea și desfășurarea de programe educative cu ocazia unor evenimente – Crăciunul, sărbătorirea 

zilei de naștere a  marelui nostru poet Mihai Eminescu, 8 Martie, 1 Iunie, marcarea unor zile din 
Calendarul evenimentelor ecologice (Ziua Zonelor umede, Ziua Mediului  etc.)etc.; 

 Participarea preșcolarilor și obținerea de rezultate foarte bune la concursurile organizate în cadrul unor 
simpozioane județene, interjudețene, naționale și internaționale; 

 Participarea și obținerea de rezultate foarte bune, la întrecerile sportive care se organizează și desfășoară 
anual la nivelul unității de învățământ – din anul 2007 - ,,Sportivi în acțiune’’; 

 Interesul unor cadre didactice pentru elaborarea și editarea unor materiale didactice – auxiliare, 
îndrumătoare și ghiduri metodice etc.;  
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 Sub îndrumarea managerului grădiniței, cadrele didactice au contribuit și contribuie  la elaborarea și 
editarea revistei grădiniței ,,Labirintul copilăriei’’ (fondată în  decembrie  2007); 

 Implicarea, participarea și obținerea unor rezultate foarte bune în cadrul  unor proiecte și programe 
naționale, internaționale și ale M.E.C.S.: 

2. AMBIANŢA DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura tip sarcină. Acest tip de cultură este centrat 

pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul indivizilor, 
valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază. 

Sub raport managerial, se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori ca: încrederea în 
om, în capacităţile sale creative şi de autocontrol. Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul 
educaţional şi totodată au încredere în organizaţie. 

În unitatea de învățământ, există o atmosferă plăcută și primitoare, care oferă satisfacții. Toate acestea, se 
datorează relațiilor deschise, de înțelegere, de respect și de ajutor reciproc, care există între  toate categoriile 
de personal care îşi desfăşoară activitatea în grădiniţă și între personalul grădiniței și copii şi părinții acestora.  

Există relații interpersonale bazate pe respect reciproc, pe colaborare, pe lucrul în echipă și pe  
comunicare. 

În grădiniță, există un climat stimulativ, un climat de muncă deschis, caracterizat prin dinamism, un grad 
înalt de angajare a membrilor instituției antepreşcolare/preșcolare.  

Personalul grădiniței respectă programul de lucru, îndeplinește sarcinile din Fișa individuală a postului,  
respectă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a grădiniţei, Codul de  
Etică şi legislaţia în vigoare.  

Chiar dacă se mai întâlnesc și situații conflictuale, acestea nu prezintă pericol pentru afectarea imaginii 
grădiniței. 
3. MEDIUL SOCIAL DE PROVENIENŢĂ AL ANTEPREŞCOLARILOR/PREȘCOLARILOR  

Pe parcursul anilor 2006-2015, am putut constata o creștere a numărului de solicitări în ceea ce priveşte 
înscrierea copiilor la grădiniță pentru programul prelungit, fapt care a determinat extinderea numărului de 
grupe în unitatea de învățământ (de la 7 grupe în anul 2006, la 8 grupe în anul 2007 şi la 12 grupe în anul 
şcolar 2015-2016). 

Ca urmare a fuzionării Grădiniței cu Program Normal Nr.28, cu Grădinița cu Program Prelungit „MIHAI 
EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, am putut constata că numărul cererilor de înscriere a copilor la  programul normal 
scade consistent, asfel că, în toamna anului școlar 2012-2013, din 8 grupe de preșcolari, au rămas 5, iar pentru 
anul şcolar 2015-2016 nu au fost solicitări. În concluzie, anul școlar 2015-2016 va debuta cu un număr de 12 
grupe cu program prelungit (capacitate maximă a unităţii de învăţământ). 

Toți antepreşcolarii/preșcolarii care frecventează grădinița, provin din mediul urban.  
Părinții copiilor care frecventează unitatea de învățământ, au nivelul de școlarizare superior - 70%. 
Avem copii care sunt de alte naţionalităţi (italieni, arab, rromi), în procent de 5%. Religia ortodoxă a 

familiilor este în procent de 95%, diferenţa de 5% fiind de religie catolică, musulmană  şi  penticostali. 
Familiile preșcolarilor cu o situație financiară precară (șomeri, fără serviciu) și cu relații intrafamiliale 

deteriorate (certuri frecvente, divorțuri, părinți plecați la muncă în străinătate) -10%. 
Părinții sunt interesați de creșterea și educația copiiilor și din acest motiv se implică, în viața grădiniței - 

90%. Interesul părinţilor faţă de grădiniță este crescut, personalul didactic al grădiniței având cu aceștia 
întâlniri zilnice la sosirea și plecarea copiilor din grădiniță, dar și întâlniri organizate în cadrul activităților de 
consiliere organizate la fiecare grupă, ședințele lunare cu prinții sau acțiunile organizate în cadrul Centrului 
de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.). 
4. SATISFACEREA CERINŢELOR PĂRINŢILOR 

La nivelul unității de învățământ, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de 
Învățământ Preuniversitar, Art.49, s-a constituit Consiliul Reprezentativ al Părinților. Reprezentanții 
părinților și-au adus contribuția la identificarea resurselor de finațare extrabugetară, la modul de folosire ale 
acestora și au sprijinit desfășurarea unor acțiuni planificate în cadrul parteneriatelor educaționale existente în 
grădiniță . 

Consiliul de Administrație al grădiniței, a aprobat disciplinele opționale solicitate de părinți: limba 
engleză, inițiere pe calculator, muzică vocală, educație ecologică, educaţie artistico-plastică, dramatizare, 
gimnastică sportivă şi artistică. 

Prin aplicarea unor chestionare, pentru a face o analiză de nevoi a părinților, am constatat că majoritatea 
au solicitat servicii de logopedie şi consiliere informală și formală, atât pentru ei cât și pentru copiii lor. Din 
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acest motiv, zilnic sunt organizate întâlniri cu părinții, pentru a dezbate teme stabilite pe baza analizei de 
nevoi (ex. separarea de familie odată cu începerea frecventării grădiniței, cunoașterea dezvoltării copiilor, 
impactul școlii asupra copilului, alimentația sănătoasă, drepturile copilului etc.). 

Pentru asigurarea unei alimentații sănătoase a preșcolarilor care frecventează grădinița, s-a ținut cont și 
de sugestiile făcute de părinți pentru întocmirea meniurilor. 

Interesul părinţilor faţă de grădiniță este crescut, personalul didactic al grădiniței având cu aceștia 
întâlniri zilnice la sosirea și plecarea copiilor din grădiniță, dar și întâlniri organizate în cadrul activităților de 
consiliere organizate la fiecare grupă, ședințele lunare cu prinții sau acțiunile organizate în cadrul Centrului 
de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.). 

Pe viitor, se impune o mai atentă analiză de nevoi ale părinților, pentru oferirea serviciilor de cosiliere 
necesară. 
5. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

Cadrele didactice din grădiniță, sunt calificate și au o bună pregătire profesională. De asemenea, sunt  
disciplinate și impun disciplina. 

Din totalul de 25 cadre didactice:  
 24 cadre didactice sunt titulare ale grădiniței; 
 1 cadru didactic este detaşat; 
 20 cadre didactice, au gradul didactic I; 
 2 cadre didactice are gradul didactic II; 
 1 cadru didactic are definitivatul şi este înscris la concursul pentru obţinerea gradului didactic II;  
 2 cadre  didactice sunt debutante; 
 20 cadre didactice, au studii superioare, din care 3 sunt absolvente ale cursurilor postuniversitare – 

masterat în Consiliere psihologică. 
PERSONAL DIDACTIC CU PERFORMANŢE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ:  
 19 cadre didactice sunt beneficiare ale gradaţiei de merit (5 cadre didactice au obţinut gradaţia de merit 

în anul 2015);  
 1 cadru didactic a obţinut Distincţia ,,Gheorghe Lazăr cls.I’’ -2007; 
 6 cadre didactice s-au implicat în participarea la concursuri naționale ,,Euro magic-Cuvinte scumpe’’, unde 

au obținut rezultate foarte bune ( locul I, II și III ) - 2009; 
 4 cadre didactice - fac parte din Corpul de experţi ai M.E.C.S.; 
 1  cadru didactic - metodist I.S.J. Gorj; 
 3 cadre didactice - formatori C.C.D. Gorj ; 
 1 cadru didactic este expert pentru Centrele de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (C.R.E.D.), înfiinţate 

în oraşele din judeţul Gorj (Tg-Jiu, Rovinari, Turceni, Motru, Novaci, Tg –Cărbuneşti, Bumbeşti-Jiu, Ţicleni- 
începând cu anul şcolar 2009 - 2010);  

 1 cadru didactic membru în Consiliul consultativ al I.S.J. Gorj – învăţământ preşcolar; 
 5 cadre didactice sunt instructori de părinți (au absolvit cursurile de formare în anul 2007); 
 5 cadre didactice au absolvit cursuri de formare pentru personalulul C.R.E.D. (2009). 

Având în vedere că unitatea de învățământ este grădiniță de aplicație, anual, cadre didactice din unitatea 
noastră de învăţământ sunt metodiste ale Colegiului Național ,,Spiru Haret’’, Tg-Jiu (îndrumă practică 
pedagogică a elevelor și elevilor practicanți). 

Activitatea cadrelor didactice s-a concretizat în publicații în reviste de specialitate, în pregătirea 
preşcolarilor pentru concursurile educative, în elaborarea de materiale didactice și auxiliare. 

Toate cadrele didactice din grădiniță, au absolvit cursuri de formare continuă și perfecționare. 
6. MODUL DE COMUNICARE 

Datorită faptului că s-a reușit conectarea grădiniței la internet și achiziționarea unei aparaturi care să 
permită imprimarea anumitor materiale, informațiile ajung foarte repede la nivelul unității de învățământ. 
Aceste informați sunt aduse la cunoștința personalului grădiniței, într-un timp foarte scurt. 

Managerul grădiniței se preocupă de buna comunicare a informațiilor de specialitate. În acest sens, acordă 
o mare atenție modului și timpului de transmitere a adreselor primite atât din partea Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj, cât și cele de la Minister sau Comunitate locală. 

În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent) cât şi pe orizontală. 
Se realizează între: 

 Director – personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal administrativ (nedidactic); 
 Director –antepreşcolari/preșcolari (prin cadrele didactice ale unităţii de învăţământ sau direct); 
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 Director – părinţi (prin cadrele didactice ale unităţii de învăţământ sau direct). 
 Directorul comunică mesajul oral sau scris (prin adrese, prin e-mail etc.). Uneori, nu se întoarce decât 

parţial informaţia dinspre cadrele didactice ale grădiniţei şi părinţi spre director, pentru confirmarea 
receptării mesajului. Receptorul nu oferă, deci, întodeauna,  managerului (emiţător) feed-back-ul necesar. 
Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. 
Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei. 
Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele lunare ale părinţilor grupelor şi ale Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor (o dată pe an are loc întâlnirea părinţilor cu directorul; de mai multe ori întâlnirea 
educatoarelor cu părinţii preșcolarilor grupelor), precum şi prin anunţurile de la Avizierul unităţii de 
învăţământ. 

Comunicarea directorului cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează în ambele 
sensuri. 
7. CALITATEA MANAGEMENTULUI GRĂDINIŢEI 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a Grădiniței cu 
Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire 
logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea 
şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi 
de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini 
pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.  

Directorul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în profilul psihologic și are un master în 
Consiliere psihologică, aducând cu sine în managementul implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune 
academică. Echipa managerială de la Grădinița cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  
promovează un  stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre 
următoarele variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în 
care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalte cadre didactice, precum şi pe cel al 
personalului didactic auxiliar şi cel administrativ (nedidactic). De aceea, pune un accent deosebit pe motivarea 
şi coordonarea acestora. 

Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a unităţii de învăţământ, Fişa operaţionalizată a postului, Organigrama, Tabloul de 
bord, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Scala de evaluare, Planul managerial. 

Directorul grădiniței, împreună cu echipa de cadre didactice, au inițiat și dezvoltat relații de parteneriat 
cu instituții de învățământ – colegii, licee, școli, grădinițe din județ și din țară și cu alte instituții – muzeu, 
teatru, bibliotecă, poliție, biserică, sănătate etc. 

Desfășurarea unor activități de calitate în grădiniță, a un avut impact deosebit asupra altor grupuri, 
asupra comunității locale, asupra unor firme particulare și asupra părinților. Toate acestea au contribuit la 
atragerea de venituri extrabugetare care au fost folosite la susținerea financiară a activităților 
extracurriculare, la îmbunătățirea calității mediului educațional și a procesului instructiv-educativ.  
 PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 

Directorul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în profilul psihologic și are un master în 
Consiliere psihologică, aducând cu sine în managementul implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune 
academică. Echipa managerială de la Grădinița cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  
promovează un  stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre 
următoarele variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Pentru o pregătire teoretică de calitate, managerul unității de învățământ a absolvit cursuri de 
management educațional şi este interesat permanent de perfecţionarea continuă. 
 LUCRUL ÎN ECHIPĂ LA NIVELUL MANAGEMENTULUI 

Echipa managerială, promovează următoarele principii: 
 fiecare angajat, trebuie să creadă în colegii săi, pentru că, încrederea este elementul care menține 

coeziunea unei echipe; 
 liderul trebuie să fie un model și să își susțină subalternii, astfel încât, aceștia să își poată exprima deschis 

gândurile și sentimentele; 
 oamenii trebuie să se simtă liberi să pună întrebări și să aibă încredere că vor primi răspunsuri sincere; 
 informația este o resursă importantă pentru fiecare membru al echipei, iar managerul trebuie să se 

asigure că oferă informațiile necesare pentru ducerea la bun sfârșit a unei sarcini; 
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 angajații trebuie să știe că și opinia lor contează; 
 conflictul trebuie gestionat astfel, încât toată lumea să aibă de câștigat; 
 liderul trebuie să încurajeze atât concentrarea pe rezultate cât și atenția la aspectele relaționale; 
 abilitățile  necesare pentru a pune bazele unor echipe unite, funcționale și orientate spre obiective, create 

din personal cu aptitudini, motivații și personalități diferite; 
 liderii eficienți știu să asculte atent, să transmită semnale clare și să transmită deschidere, cooperare și 

amabilitate. 
Lucrul în echipă a dus la obţinerea unor rezultate foarte bune, situând grădiniţa printre unităţile 

reprezentative, la nivelul învăţământului preșcolar din judeţul Gorj. 
Tot personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și sanitar, a colaborat și colaborează, urmărind 

realizarea Misiunii grădiniței: 
 egalitatea șanselor pentru fiecare copil; 
 dezvoltarea personalității copiilor; 
 crearea unui mediu favorabil învățării;  
 stimularea diferențiată a copiilor în vederea dezvoltării lor pe plan intelectual, social, afectiv și 

psihomotric; 
 îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copii (supraveghere, îngrijire, asistență medicală, 

servirea mesei – de 3 ori pe zi – mic dejun, prânz, gustare ) . 
Pentru anii școlari 2015-2016…2016-2017…2017-2018…2018-2019, cadrele didactice ale grădiniței, vor 

avea în vedere continuarea proiectelor, programelor și parteneriatelor, care se derulează în prezent la nivelul 
unității de învățământ şi implicarea în cele care vor debuta. Se va acorda o atenţie deosebită, derulării unor 
programe educaţionale europene: Comenius, E-Twinning, I Teach, Eco-Grădiniţa, Acţiuni Comunitare etc. 

Se impune intensificarea eforturilor pentru ca lucrul în echipă să fie una din metodele 
manageriale fundamentale. 
 COLABORAREA CU ALŢI MANAGERI DIN EXTERIORUL GRĂDINIŢEI 

Prin activitățile care s-au derulat și se vor derula, viabilă a fost și este colaborarea cu echipa managerială a 
I.S.J. Gorj, cu echipa managerială a C.C.D. Gorj, cu echipa managerială a Primăriei Tg-Jiu (Direcţia Publică şi de 
Patrimoniu), a Consiliului Județean Gorj, cu manageri de grădinițe, școli, licee-colegii din municipiu, din județ, 
din țară, din străinătate. 

Se va continua colaborarea și cu managerii altor instituții cu care au fost încheiate parteneriate și 
contracte de colaborare: I.S.J.Gorj, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local Tg-Jiu, Direcția Publică de 
Patrimoniu Tg-Jiu, Crucea Roșie – Filiala Gorj, Fundația ,,SOS – Copiii Gorjului’’, Fundația ,,Paul Polidor’’, I.S.U. 
Gorj, Biblioteca Judeţeană Gorj, Muzeul Judeţean Gorj etc. 
 DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ȘI ASUMAREA DECIZIILOR DIN CE ÎN CE MAI 

COMPLEXE 
În grădiniță, există relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. Aceste relații, 

influențează pozitiv activitatea instructiv-educativă și conduita cadrelor didactice. 
Permanent, în atenția cadrelor didactice, va sta identificarea oportunităților de formare continuă, de 

perfecționare, de dezvoltare personală.  
În rândul întregului personal care deservește grădinița, se impune o schimbare radicală de mentalitate, a 

stilului de muncă și a comportamentului (este necesară participarea la cursuri de formare și aplicarea în 
practică a cunoștințelor dobândite de către toţi salariaţii unităţii de învăţământ).  

Unui manager îi este necesară stăpânirea tehnicilor de marketing educațional, pentru a obține 
următoarele efecte: 
 managementul eficient al schimbărilor și relațiilor; 
 analiza, planificarea, implementarea și controlul atingerii obiectivelor; 
 popularizarea activității prin articole în reviste de specialitate, în presa locală și prin emisiuni la radio şi 

televiziunea locală; 
 identificarea nevoilor unității de învățământ; 
 promovarea intereselor grădiniței; 
 îndrumare corespunzătoare a elevilor Colegiului Naţional ,,Spiru Haret’’, Tg-Jiu care desfăşoară practica 

pedagogic în unitatea noastră de învăţământ, având în vedere faptul că grădinița este unitate de aplicație. 

VII. ANALIZA P.E.S.T.E. (politic, economic, social, tehnologic, ecologic) 

VII.1. CONTEXT POLITIC 
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Politica educaţională a M.E.C.S. vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în educaţie 
şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi continuă; alocarea unui procent de 6% din PIB pentru finanţarea 
acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii”. 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 
 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare după fiecare ciclu 

curricular, în vederea stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui sistem naţional 
unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru reducerea abandonului 
şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional unitar de evaluare la standardele 
internaţionale; alocarea de fonduri pentru investiţii); 

 transformarea educaţiei timpurii în bun public (elaborarea unui nou curriculum pentru educaţie timpurie, 
centrat pe competenţe cognitive, emoţionale şi sociale şi pe remediere precoce a deficienţelor de 
dezvoltare: cuprinderea copiilor între 2-5 ani în acest tip de educaţie ~80%); 

 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor (descentralizare 
financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane); 

 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 competenţe cheie, agreate şi 
utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din perspectiva învăţării pe tot parcursul 
vieţii; flexibilizarea curriculumului prin creşterea ponderii CDS şi prin libertate sporită a profesorului în 
implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; individualizarea învăţării); 

 stimularea educaţiei permanente; 
 generalizarea programului „Şcoala după şcoală”; 
 digitalizarea conţinuturilor curriculare. Toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format 

digital; 
 constituirea consorţiilor şcolare; 
 dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază, complementară, continuă. 

Strategia M.E.C.S. privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor 
strategice. 

Această strategie creează cadru necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la Grădinița cu Program 
Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  care are drept finalitate formarea unor copii ce posedă 
competenţele cheie necesare integrării cu succes în învățământul școlar. 

Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării şi cea a 
resurselor materiale. Subliniem şi faptul că ne bucurăm de o libertate aproape deplină, comunitatea locală 
sprijinindu-ne iniţiativele manageriale. 

Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei Tg-Jiu în Consiliul de Administraţie  al Grădiniței cu Program 
Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 

Instituţia cu cea mai mare influenţă este Primăria Tg-Jiu, iar persoana  cea mai influentă este Primarul. De 
fiecare dată am găsit totală solicitudine pentru cererile noastre la Primar, Consiliul Local, Direcţia de 
Patrimoniu. Cu ajutorul lor am realizat lucrări de reparaţii, igienizări, dotări etc. 
VII.2. CONTEXT ECONOMIC 
a) Resurse economice existente. 
 Cărbune lignit – în partea sudică a oraşului Rovinari; 
 Roci de construcţii: nisip şi pietriş din albia râului Jiu (numeroase balastiere); 
 Apele râurilor –Izverna , pentru alimentarea cu apă a oraşului şi Jiul, pentru amenajări hidroenergetice.  
 Apele subterane (freatice) bogate ca debit şi aproape de suprafaţă se utilizează pentru alimentarea cu apă 

a populaţiei; 
 Solurile fertile – aluviale şi brun – roşcate – favorabile culturilor agricole (cereale, legume, pomi 

fructiferi); 
b) Situaţia economică este într-o vizibilă transformare: cu disponibilizări de personal la diferite instituţii 

economice din judeţ (Combinatul Energetic Oltenia, I.M. Rovinari, S.C. SUCCES S.A., S.C. ARTEGO S.A.  etc.). 
La nivelul Municipiului Tg-Jiu, există firme care desfăşoară activităţi de producţie, servicii şi comerţ.   

c) Mediu de afaceri este slab dezvoltat, existând puţine iniţiative private, iar numărul de   I.M.M. sunt sub 
media naţională.  

d) Agricultura (producţia agricolă şi creşterea vitelor). Majoritatea producţiei agricole la nivelul judeţului 
este obţinută în gospodăriile individuale şi este destinată, în mare parte  consumului propriu. 

VII.3. CONTEXT SOCIAL 
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În condiţiile reculului mineritului, a numărului mare de societăţi comerciale care şi-au restrâns producţia, 
a falimentului sau încetării activităţii a numeroase I.M.M.-uri, a lipsei investiţiilor de capital străin, a 
disponibilizărilor, şomajul la nivelul Municipiului Tg-Jiu, tinde să devină un fenomen îngrijorător, aproximativ 
7,6% din totalul populaţiei active sunt şomeri, mai ales în rândul tinerilor şi al populaţiei feminine. 

Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilor Municipiului Tg-Jiu. Numărul 
familiilor nevoiaşe a crescut în ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat de la an la an. La nivel 
naţional funcţionează Comisia Anti - Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale, care prin comisiile judeţene a 
elaborat şi implementat planurile pentru fiecare judeţ. 

Planul judeţean anti – sărăcie tratează chestiunea populaţiei de vârstă şcolară şi tineri cu risc de abandon 
şcolar din rândul comunităţilor de rromi din zonele defavorizate, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate (numărul în creştere în ultimii ani). 

În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi bulversări în 
toate domeniile de activitate sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este 
perturbat. 

La nivelul Municipiului Tg-Jiu, s-a constatat de către organele abilitate că lipsa de supraveghere, din 
partea părinţilor, lipsa de interes sau lipsa suportului financiar a dus la sporirea  fenomenului infracţional în  
rândul copiilor şi tinerilor. Cu toate că există manifestări de violenţă şi infracţiuni, în special furturi şi tâlhării, 
aceste fenomene nu au fost scăpate de sub control de către autorităţi, municipiul încadrându-se în rândul 
localităţilor liniştite şi paşnice. Cu toate aceste fenomene menţionate,  educaţia este şi trebuie să fie, din ce în 
ce mai mult, modalitatea de prevenire a unor comportamente de violenţă şi infracţionale. 

Prin activităţile de colaborare, pe care unitățile de învățământ le realizează cu segmente  importante ale 
comunităţii locale, se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente negative sau prevenirea lor. 
Asemenea parteneriate funcţionează cu Primăria Tg-Jiu, Serviciul de Reintegrare a Infractorilor de pe lângă 
Tribunalul Gorj, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Penitenciarul Târgu – Jiu, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog etc. 

Continuă să se deruleze în şcolile din județul Gorj Proiectul „Prevenirea delincvenţei juvenile”. 
VII.4. CONTEXT TEHNOLOGIC 

În Municipiul Tg-Jiu există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. Există, de 
asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor, societăţilor comerciale, societăţilor de 
transport, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor care locuiesc în Municipiul Tg-Jiu. Un 
număr important de familii au calculator şi posedă acces la Internet. Posibilităţile de comunicare rapidă 
generează un aflux de informaţii consistent, de la care comunitatea se alimentează constant. 

Familiile ale căror copii frecventează unitatea de învățământ preșcolar, în proporție de 100%, beneficiază 
de surse de informare și comunicare – televiziune, radio, telefonie fixă și mobilă, internet  - 90% și cablu 
pentru T.V. – 95%. 

Grădinița are telefon, fax și este conectată la internet  și televiziune prin cablu (din anul 2006), existând 
astfel posibilitatea unei comunicări rapide și eficiente și a unei circulații informaționale, mai bună.  

La nivelul grădiniței există aparatură de multiplicat anumite materiale informaționale, cât și fișe de lucru 
pentru copii. 

Fiecare grupă de preșcolari, are în dotare aspiratoare pentru efectuarea operațiilor de curățenie în 
aproape toate spațiile din grădiniță – săli de clasă, cabinete, holuri. 

Toate grupele de preșcolari au televizor, calculator, C.D. – player, D.V.D.- player, combină audio. 
Lenjeriile de pat, prosoapele, fețele de masă, halatele unor categorii de salariați – bucătari, asistente, 

îngrijitoare – sunt spălate cu ajutorul mașinilor automate. 
Bucătăria este dotată cu plite pentru gătit, aragaz, frigidere și ladă frigorifică. 
Unele frigidere au o uzură avansată, având o vechime mare de când sunt achiziționate.  

VII.5. CONTEXT ECOLOGIC 
Deşi judeţul Gorj are în componenţa sa un relief preponderent colinar şi muntos, cu vegetaţie abundentă , 

există încă obiective poluatoare precum termocentralele de la Turceni şi Rovinari, Macofil (în ultima vreme 
emiterea de noxe a scăzut aici, mai degrabă datorită diminuării producţiei). Se înregistrează, de asemenea, 
alunecări de terenuri (Roşia de Amaradia), inundaţii (pe cursul Jiului, Gilortului, Amaradiei), despăduriri 
nejustificate etc. 

La nivelul municipiului și județului nostru, există un interes major din partea celor abilitați, pentru 
protecția mediului înconjurător. 
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Cadrele didactice din unitatea noastră de învățământ, sunt preocupate de grija față de sănătatea mediului 
înconjurător, de protejarea plantelor și animalelor și din acest motiv, ele acordă o mare atenție formării la 
copii și de ce nu, și la părinți, a unei atitudini civice față de mediul înconjurător, prin planificarea și 
desfășurarea unor acțiuni și activități cu caracter ecologic în scopul protecției mediului înconjurător. 

La acțiunile ecologice organizate la nivelul grădiniței, au fost implicați și partenerii educaționali – 
grădinițe, școli, Agenția de Protecție a Mediului, Gorj – precum și T.V. locală 

Prin acțiunile întreprinse, se dorește o conștientizare a locatarilor cartierului unde este amplasată 
grădinița, despre pericolul pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător, relele practici ale celor care sunt 
certați cu comportamentul civilizat și se urmărește formarea unor comportamente ecologice. 

 În cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  se realizează educaţia 
ecologică şi se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiului verde şi a parcului din curtea 
grădiniţei, de protejare a mediului, colectare a deşeurilor ş.a. 

VIII. ANALIZA  SWOT 
VIII.1. MENAGEMENT 
 Strategia cu privire la management se axează pe practicarea unui management ştiinţific, bazat pe o 

informare corectă şi completă, obiective stabilite pe termen lung şi recompensare pe baza evaluării 
continue şi a unor indicatori de performanţă. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze 
pertinente, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 
asigurare a calităţii în educaţie; 

 stil democratic de conducere cu accentuarea unei culturi de tip 
sarcină; 

 transparenţa procesului decizional – o bună repartizare a 
responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună 
coordonare a acestora; 

 proiectarea activităţii comisiei metodice prin elaborarea de 
planuri manageriale ce vizează obiective deduse din analiza swot;  

 existenţa Regulamentului de Ordine Interioară; 
 existenţa Rgulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

grădiniţei; 
 existenţa Codului de Etică; 
 existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei 

de etică; 
 existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei 

de disciplină; 
 existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului de Administraţie; 
 existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Sistemului de Control Intern Managerial; 
 existenţa Regulamentului privind Securitatea şi Sănătatea în 

Muncă; 
 existenţa Regulamentului de asigurare a protecţie a grădiniţei, a 

siguranţei antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a personalului care 
îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţământ; 

 existenţa unei Strategii manageriale bazată pe o analiză profundă 
a problemelor grădiniţei; 

 existenţa Organigramei grădiniţei; 
 elaborarea Fişelor individuale ale postului pentru fiecare salariat 

al unităţii de învăţământ; 
 elaborarea Fişelor de evaluare pentru fiecare salariat al unităţii de 

învăţământ; 
 Consiliul de Administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare 

membru, cu plan managerial, cu regulament de organizare şi 
funcţionare. 

 insuficienta implicare în activitatea managerială a unor 
membrii ai Consiliului de Administraţie; 

 elaborarea unui număr mic de proceduri, datorate 
necunoaşterii metodologie de elaborare a acestora;  

 insuficienta implicare a membrilor unor comisii de lucru; 
 număr mic de interasistenţe;  
 timpul încărcat de lucru al directorului.  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 creşterea gradului de autonomie a unităţii de învăţământ pe 

probleme de management; 
 capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a 

sistemului educaţional, dar şi legislativ, impuse de reforma 
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 varietatea ofertei de formare şi perfecţionare în domeniul 
managerial; 

 colaborarea cu diverse instituţii la nivelul comunităţii locale;  
 existenţa unei legislaţii privind calitatea în educaţie. 

învăţământului, în vederea aderării la structuri europene; 
 autonomia parţială a unităţii de învăţământ în 

managementul resurselor umane şi financiare datorată 
necorelărilor legislative; 
 

VIII.2. OFERTA CURRICULARĂ 
 Strategia cu privire la oferta curriculară, se axează în special, pe corelarea conținuturilor de învățare cu 

situația operativă, eliminarea balastului informațional, actualizarea materialului curricular în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 respectarea legislaţiei în vigoare (curriculum naţional, plan-cadru 
etc.; 

 pentru fiecare an școlar, grădinița dispune de întregul material 
curricular (plan de învățământ, Curriculum pentru învățământul 
preșcolar, auxiliare didactice pe nivele de vârstă, ghiduri și 
îndrumătoare metodice, softturi educaţionale, diverse materiale 
didactice și informaționale, etc.); 

 programe C.D.Ş. elaboratede cadrele didactice ale grădiniţei, de 
cadrele didactice de sprijin (profesori de limba engleză, profesori 
de educaţie fizică), atractive pentru preşcolarii grădiniţei; 

 programe de pregătire recuperatorie elaborate împreună cu 
consilierul şcolar, pentru preşcolarii cu probleme;  

 asigurarea unor standarde educaţionale înalte; existenţa unor 
opţionale în specializările solicitate de părinţi (limba engleză, 
gimnastică); 

 evaluarea cunoştinţelor antepreşcolarilor/preşcolarilor 
(evaluarea iniţială, evaluarea stadială şi evaluarea sumativă); 

 rezultate bune şi foarte bune la concursurile organizate la 
iniţiativa unităţii de învăţământ sau prin programele stipulate în 
Scrisoarea metodică primită la început de fiecare an şcolar din 
partea ministerului; 

 existenţa Programului naţional ,,Un start bun în viaţă!’’– 
posibilitatea înfiinţării grupelor cu  copii în vârstă de 2-3 ani; 

 existența alternativei educaționale ,,Step by Step’’ – 2 grupe; 

 utilizarea redusă a echipamentelor moderne din dotare de 
către unele cadre didactice ale unităţii de învăţământ; 

 se întâmpină greutăți în achiziționarea de hârtie și toner 
pentru aparatele de multiplicat; 

 fonduri bugetare insuficiente; 
 insuficienta diversitate a abilităților cadrelor didactice în 

raport cu solicitările beneficiarilor – copii și părinți; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 competența instituției de învățământ de a adapta oferta 

educațională în funcție de nevoile beneficiarului și a evoluției 
mediului social, legal și operativ; 

 posibilitatea de a atrage venituri extrabugetare prin donații și 
sponsorizări; 

 posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoaștere, prin 
Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.); 

 oferta de formare şi perfecţionare în domeniu; 
 există un permanent schimb de informații cu personalul didactic 

din unități de învățământ similare, din județ, din țară şi din 
străinătate; 

 costul standard/preşcolar scăzut; 
 desele modificări ale strategiilor curriculare şi ale 

legislaţiei şcolare; 
 uzura fizică și morală a unor calculatoare existente în 

grădiniță, nu permite tot timpul folosirea unor C.D.- 
uri/softuri educaţiuonale cu material educativ, strict legat 
de conținutul curriculum – ului;  

 lipsa unui spațiu amenajat pentru desfășurare activităților 
de educație – fizică și  a unor programe educative – 
programe artistice și serbări; 

 

VIII.3. RESURSE UMANE 
 Strategia cu privire la resursele umane, se axează pe creșterea calității procesului de învățământ, a 

nivelului de competență și performanță a cadrelor didactice și a serviciilor oferite preșcolarilor şi pe 
parcurgerea unor stagii de formare specifice pentru rezolvarea unor probleme ivite la nivelul fiecărei şcoli 
şi nu pe aspectele pur teoretice. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 existenţa bazei de date privind populaţia şcolară, personalul 

didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, 
normarea, mişcarea de personal, documente şi acte normative; 

 existenţa unui personal didactic de calitate, implicat în activităţi 
de formare continuă şi dezvoltare personală; 

 personalul didactic este calificat în proporție de 100%; 
 din 25 cadre didactice ale grădiniței, 24 sunt titulare;  
 ponderea cadrelor didactice cu grade didactice este de 98 %  - 2 

 slabă motivare datorită salariilor mici; 
 atractivitatea scăzută pentru cursurile de perfecționare 

atât din partea personalului didactic, cât și din partea 
personalului didactic auxiliar și cel nedidactic, datorită 
afectării drepturilor bănești; 

 număr mic de cadre didactice implicate în activităţi de 
colaborare externă; 

 eficiența scăzută a sistemului de recompensare a 
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debutatnte, 1 definitivat, 2 grad didactic II, 20 grad didactic I; 
 13 cadre didactice – metodiste ale Colegiului Național ,, Spiru 

Haret ’’ Tg-Jiu – îndrumă practica pedagogică; 
 19 cadre didactice – gradaţii de merit, autoare de publicaţii / cărţi 

în domeniul specialităţii ; 
 20 cadre didactice au urmat cursuri universitare, din care 3 cadre 

didactice au cursuri postuniversitare – masterat Consiliere 
psihologică; 

 3 cadre didactice înscrise la cursuri postuniversitare – masterat; 
 management eficient la nivelul Comisiei metodice; 
 unitatea de învățământ are o încadrare bună cu personal didactic 

și administrativ; 
 relațiile  existente, favorizează crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ; 
 există o bună colaborare între compartimentul financiar-contabil/ 

secretariat şi personalul unităţii de învăţământ; 
 există o bună delimitare a responsabilității cadrelor didactice 

(există comisii de lucru constituite pe diverse specifi), precum și o 
bună coordonare a acestora; 

 activităţi extracurriculare şi extraşcolare diversificate, în funcţie 
de interesele copiilor şi părinţilor acestora; 

 existența unui cadru de evaluare a personalului didactic în funcție 
de performanțele obținute în procesul instructiv-educativ; 

 administrator de patrimoniu cu cunoştinţe de secretariat şi 
cunoştinţe de operare P.C.; 

 o bună colaborare cu familiile preșcolarilor din grădiniță; 
 preocuparea unor cadre didactice pentru cercetare și elaborare de 

auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri metodice, 
culegeri de poezii și cântece; 

performanței didactice şi a desfăşurării activităţii 
instructiv-educative cu un număr mare de preşcolari, la 
grupă; 

 conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre 
didactice (cele care au o vârstă înaintată); 

 conservatorismul unor cadre didactice privind modul de 
organizare și desfășurare a activităților, centrarea actului 
didactic pe nevoile copilului; 

 lipsa de interes a unor cadre didactice pentru utilizarea 
calculatorului; 

 numărul mare de preșcolari la grupe; 
 nivelul scăzut de cunoștințe psihopedagogice, în rândul 

părinților; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 întâlnirile și activitățile comune ale cadrelor didactice, în afara 

orelor de curs, favorizează împărtășirea experienței, creșterea 
coeziunii grupului, o mai bună comunicare; 

 varietatea cursurilor de formare continuă și perfecționare, 
organizate de I.S.J. și C.C.D. Gorj; 

 întâlnirile frecvente (ședințe) între cadrele didactice și părinții 
preșcolarilor care frecventează grădinița; 

 schimburile de experiență existente în cadrul unor parteneriate 
educaționale; 

 standardele înalte privind activităţile didactice şi aprecierile 
pozitive ale părinţilor  atrag un număr mare de 
antepreşcolari/preşcolari; 

 posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi 
metodice de ultimă oră 

 scăderea motivației și interesului unor cadre didactice 
pentru dezvoltare personală sau perfecționare, datorită 
vârstei înaintate; 

 criza de timp a părinților datorată actualei situații 
economice, care poate reduce implicarea familiei în viața 
grădiniței; 

 disponibilitatea scăzută a părinţilor pentru problemele 
propriilor copii, datorită problemelor cu care familia se 
confruntă; 

VIII.4. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 Strategia cu privire la resursele materiale și financiare, se axează pe îmbunătățirea calității relațiilor de 

parteneriat dintre grădiniță – familie – comunitate, Administrație locală şi pe creşterea implicării 
factorilor de decizie de la nivelul local în activităţile unităţii de învăţământ, precum şi adaptarea 
curriculumului la nevoile comunităţii.  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 starea fizică a spaţiilor unităţii de învăţământ şi încadrarea în 

normele de igienă corespunzătoare; 
 spaţii igienizate, grupuri sanitare modern e, cu accesorii pentru 

igiena zilnică; 
 grădinița dispune de o bază materială specifică bogată;  
 sălile de grupă, dispun de mobilier corespunzător 

particularităților de vârstă ale preșcolarilor; 
 există televiziune prin cablu, în toate grupele din grădiniță;  
 există aparatură  electrică şi electronică în toate sălile de grupă;  
 unitatea de învățământ este conectată la internet; 

 neimplicarea cadrelor didactice în proiecte internaţionale 
şi de finanţare; 

 preocupări scăzute din partea părinţilor pentru atragerea 
de surse de finanţare extrabugetare; 

 lipsa unui spațiu special amenajat pentru desfășurarea 
activităților de educație – fizică și  a unor programe 
educative – programe artistice și serbări, precum şi pentru 
şedinţele Consiliului profesoral, întâlnirile Comisiei 
metodice şi şedinţele cu întregul perosnal al unităţii de 
învăţământ (sunt 47 de salariaţi); 
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 există materiale informaționale suficiente și de calitate;  
 existenţa Cabinetului de consiliere şcolară/logopedie; 
 existența Cabinetului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare;  
 materiale şi mijloace didactice moderne; 
 existenţa unui spaţiu sufficient în jurul unităţii de învăţământ, 

ceea ce permite desfăşurarea unor activităţi în aer liber – parcul 
grădiniţei, spaţiul verde (gazon şi arbuşti), teren de joacă pentru 
copii; 

 grădinița dispune de venituri bugetare şi extrabugetare provenite 
din donații și sponsorizări; 

 parchetul uzat în 7 săli de grupă; 
 calculatoare depășite din punct de vedere al performanței 

– uzate fizic și moral, în 4 săli de grupă; 
 mașini de spălat automate și frigidere cu uzură mare; 
 
 

OPORTUNITĂŢII AMENINŢĂRI 
 descentralizare și autonomie instituțională; 
 parteneriat cu părinții și comunitatea locală; 
 politica managerial bazată pe o colaborare strânsă cu Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia de părinţi ,,Viitorul copiilor, 
prioritatea noastră!’’, contribuie la identificarea unor surse de 
finanţare extrabugetară; 

 lipsa fondurilor bugetare; 
 lipsa fondurilor pentru asigurarea consumabilelor şi 

service-ului pentru aparatură; 
 lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte de atragere 

de fonduri finaciare; 

VIII.5. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
 Strategia cu privire la relațiile cu comunitatea şi activitatea educativă, se axează pe creșterea calității 

relațiilor de parteneriat dintre grădiniță – familie – comunitate locală (Administrație locală), mass-media 
locală şi pe accesarea a cât mai multe programe europene de tip Comenius, Leonardo, eTwinning, 
programe de cooperare transfrontalieră finanţate prin F.S.E. etc.  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 participarea și implicarea reprezentanților comunității locale la 

acțiunile organizate de grădiniță; 
 mediatizarea specific a activităților importante din grădiniță, prin 

mass-media locală; 
 contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități 

extracurriculare atractive: excursii, schimburi de experiență, 
vizite la muzeu, vizite la bibliotecă, vizionări de spectacole, acțiuni 
caritabile, etc.; 

 colaborare bună cu reprezentanţii comunităţii locale – Primăria 
Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local Tg-Jiu, , Poliţia Municipiului 
Tg-Jiu, Biserică, I.S.U. Gorj etc.; 

 participarea cu regularitate la evenimentele importante din viața 
comunității – 1 Iunie, Ziua Europei, Zilele orașului, sărbătorile de 
iarnă, sărbătorile din Calendarul evenimentelor ecologice, 
acţiunile de partenariat cu I.S.U. Gorj etc.; 

 consilierea individuală şi de grup a copiilor şi a părinţilor; 
 mediatizarea periodică a activităților importante din grădiniță, 

prin mass-media locală; 

 slabe legături de parteneriat cu O.N.G. – uri; 
 interesul scăzut al unor reprezentanți ai comunității locale 

( I.S.J. Gorj, Primărie, directori de școli – parteneri) pentru 
activitățile specifice grădiniței; 

 insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru 
realizarea unor proiecte de colaborare Europeană; 

 

 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul unităţii de învăţământ (Primărie, Biserică, Poliţie, 
instituţii culturale etc.); 

 disponibilitatea unor instituții similare pentru organizarea de 
schimburi de experiență; 

 interesul unor instituții educaționale, pentru derularea unor 
acțiuni commune; 

 nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate 
duce la slaba implicare a acestora în viața grădiniței; 

 organizarea defectuoasă a activităților de parteneriat, 
poate conduce la ruperea unor relații; 

IX.  VIZIUNEA GRĂDINIŢEI 
          ,,Grădinița să se mențină în peisajul învățământului gorjean, ca o unitate etalon, cu un învățământ 
deschis, flexibil, incluziv, anticipativ, care să-i ofere copilului capacitatea de a se adapta la schimbările 
ulterioare, cu un învățământ la standarde ridicate de calitate și armonizat valorilor europene, cu un 
curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor prin construirea unui mediu educaţional 
centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, 
cât şi cea instituţională, cu un Centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității printr-o 
atitudine constant dinamică, cu o abordare a calității ca principală condiție a competitivității pentru a sprijini 
dezvoltarea normală și deplină a preșcolarilor.’’ 
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X. MISIUNEA GRĂDINIŢEI 
Grădiniţa cu Program Prelungit „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, prin dezvoltarea în parteneriat cu 

comunitatea locală a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale, promovează o educaţie de calitate,.  
Prin efortul şi implicarea pozitivă a întregului personal al unităţii de învăţământ, fiecare copil va beneficia 

de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o 
treaptă superioară de educaţie şi pentru a dveni un bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la 
cerinţele societăţii moderne. 

În acest sens, GRĂDINIŢA: 
 Acordă tuturor preșcolarilor șanse egale de dezvoltare globală și individuală, în funcție de ritmul propriu, 

cu accent pe integrarea școlară și socială; 
 Asigură fiecărui copil, condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și 

cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio – culturală și 
lingvistică diferită și între familiile acestora, prin oferirea accesului la informație și cunoaștere și 
încurajând derularea unor parteneriate; 

 Oferă servicii complementare celor existente – consiliere fomală și informală atât pentru copii cât și 
pentru părinți; 

 Promovează cele mai bune și mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică și 
intelectuală, în acord cu cerințele grădiniţei și comunității locale și ale societății; 

 Dezvoltă un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practice pedagogice, un 
învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și 
nevoilor concrete ale copiilor; 

 Promovează performanţele, inovaţiile, valorile şi dimensiunile europene în practicile educaţionale, prin 
implicarea în proiecte şi programe atât a copiilor care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice 
dormice de dobândirea de noi cunoştinţe; 

 Încurajează cooperarea, concurența loaială, respectul pentru profesie, atașamentul față de copil, 
receptivitate la nou; 

 Dispune de un mediu favorabil învățării, de un climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale 
pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală; 

 Construieşte identitatea şi individualitatea unităţii de învăţământ prin promavarea standardelor de 
calitate; 

 Elaborează o Ofertă educaţională conformă standardelor naţionale şi în concordanţă cu idealurile şcolii 
româneşti şi ale comunităţii locale; 

 Îmbunătăţeşte permananet sistemul de management, pentru menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei 
oferite; 

 Monitorizează progresul obţinut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare 
stabilite; 

 Derulează politici eficiente de selecţie a personalului care să fie motivate în creşterea prestigiului unităţii 
de învăţământ; 

 Este locul unde antepreşcolarii/preșcolarii se simt iubiţi, se simt ocrotiţi, se simt ca acasă și de aceea 
asigurăm șanse egale pentru toți și pentru fiecare. 
Fiecare cadru didactic al unității noastre de învățământ, are menirea să formeze armonios personalitatea 

umană a copiilor care ne frecventează grădinița, prin: 
 Însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale și europene; 
 Formarea capacităţilor intelectuale şi a atitudinilor proactive, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor 

practice; 
 Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; 
 Stimularea gândirii critice şi a creativităţii, a spiritului inovativ, în orice domeniu al cunoaşterii; 
 Educarea în spiritual respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al 

toleranţei; 
 Promovarea transparenţei, a dialogului şi a schimbului liber de opinii; 
 Încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusive în diferite aspecte din viaţa comunităţii 

locale; 
 Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile moral-civice; 
 Stimularea asumării responsabilităţii şi a puterii de decizie; 
 Dezvoltarea echilibrată a spiritului de cooperare şi a celui de competiţie; 
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 Cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător; 
 Dezvoltarea armonioasă a individului, prineducaţiaigienico-sanitarăşiprinpracticarea activităților cu 

caracter sportiv; 
 Stimularea interesului faţă de viaţa şi tradiţiile comunităţii, a deschiderii către multiculturalitate şi 

plurilingvism. 
Căutăm, prin activităţile de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi 

nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul preșcolarilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, 
competiții şi performanţă.  

Vom continua, după cum o confirmă îndelungata tradiție a Grădiniţei cu Program Prelungit „MIHAI 
EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, să-i pregătim pe micuții care ne trec pragul – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, 
astfel încât, la finalul anilor de frecventare a învățământului preșcolar, să răspundă finalităților educației 
timpurii: sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 
necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 
 
XI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE 
XI.1. ŢINTE STRATEGICE  

Ţintele strategice, fundamentate pe misiunea cunoscută şi asumată de toate grupurile de interes 
reprezentate în Grădiniţa cu Program Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj, vor ilustra scopurile sau 
intenţiile majore pe care le doreşte să le dezvolte sau să le îmbunătăţească întreaga comunitate educaţională.  

Iată-le enumerate într-o ordine prioritară, asociate fiind justificările de rigoare. 
T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
antepreşcolarilor/preşcolarilor, prin formarea şi dezvoltarea  competenţelor acestora, în spiritul 
educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei. 
T.2. Asigurarea  condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ  şi de siguranţă 
necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în grădiniţă: 
T.3. Creşterea interesului cadrelor didactice ale grădiniţei şi a părinţilor antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ pentru realizarea de activităţi educative 
care să contribuie la promovarea practicilor democratice, la exersarea în instituţie a unor 
responsabilităţi civice. 
T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor în scopul 
eficietizării activităţilor şi al adecvării la nevoile beneficiarilor. 
T.5. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia copiilor care 
frecventează grădiniţa, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale.  
 
XI.2. OPŢIUNI STRATEGICE 
ŢINTA 1 
 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

antepreşcolarilor/preşcolarilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 
educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei. 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTEI: 
1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, formulează ca principală finalitate în educaţie, formarea şi 

dezvoltarea personală a copiilor de vârstă preşcolară prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 
intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi a dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii. 

2. Misiunea grădiniţei are în vedere ca fiecare copil să beneficieze de şansa dezvoltării sale pentru a fi 
pregătit pentru o treaptă superioară în educaţie, pentru a se adapta la schimbările permante ale societăţii. 

3. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane şi materiale, tehnica informaţională, 
metodele activ-participative. 

4. Activitatea grădiniţei trebuie permanent îmbunătăţită în domeniul asigurării şi evaluării calităţii 
educaţiei. 

RESURSE STRATEGICE: 
1. Resurse umane: cadre didactice, personal administrativ (nedidactic), antepreşcolari/ preşcolari, părinţi, 

autorităţi locale; 
2. Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (Curriculum pentru educaţia 

timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 
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auxiliare, giduri şi îndrumătoare metodice, softuri educaţionale, caiete de lucru etc.), materiale didactice 
specifice nivelelor de vârstă a copiilor, calculatoare, imprimante, birotică şi consumabile etc.; 

3. Resurse informaţionale: legislaţia specifică – site M.E.C.S., site A.R.A.C.I.P., site I.S.J. Gorj, regulamente 
etc. 

4. Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, metodişti, formatori, mentori, experţi din 
cadrul unităţii de învăţământ: 

5. Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltări durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în P.D.I. al grădiniţei; 

6. Resurse de autoritate şi putere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu etc. 

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE ŞI ATRAGEREA 

DE RESURSE FINACIARE 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

COMUNITARE 

 Cunoaşterea de către toate 
cadrele didactice a 
documentelor de politică 
educaţională elaborate 
extern şi intern (M.E.C.S., 
I.S.J. Gorj, unitatea de 
învăţământ) şi 
implementarea lor prin 
planurile specifice ale 
Comisiei metodice şi ale 
Comisiilor de lucru ale 
grădiniţei 

 Implementarea curriculum-
ului prin parcurgerea 
integrală a programei şi a 
C.D.Ş. utilizând cele mai 
eficiente mijloace şi metode 
pentru stimularea 
interesului 
antepreşcolarilor/  
preşcolarilor  

 Valorificarea rezultatelor 
evaluărilor în proiectarea 
demersului didactic 

 Diversificarea ofertei de 
opţionale, prin propunerea 
unor programe personalizate 
şi atractive 

 Proiectarea diferenţiată a 
demersului didactic 

 Promovarea învăţării prin 
implicarea activ-
participativă şi prin 
experimente stimulatoare 

 Continuarea 
modernizării mediului 
fizic al grădiniţei prin 
modernizarea 
mijloacelor de 
învăţământ 

 Atragerea de fonduri prin 
Asociaţia de părinţi 
,,Viitorul copiilor, 
prioritatea noastră!’’ 

 Implicarea activă a 
părinţilor şi a tuturor 
cadrelor didactice în 
găsirea de sponsori 
pentru derularea de 
activităţi educative şi 
extracurriculare 

 Perfecţionarea cadrelor 
didactice şi eficientizarea 
metodelor de predare activ-
participative, pentru 
iniţierea şi dezvoltarea de 
proiecte din perspectiva unei 
dezvoltări durabile 

 Pregătirea preşcolarilor 
capabili de performanţă în 
vederea perticipării lor la 
concursurile specifice vârstei 
lor  

 Implicarea preşcolarilor în 
vederea responsabilizării 
individuale şi colective prin 
activităţi curriculare şi de 
participare activă la acţiunile 
grădiniţei şi comunităţii 
locale 

 Implicarea membrilor 
comunităţii locale pentru 
susţinerea demersului 
grădiniţei privind educaţia 
pentru dezvoltare durabilă 

 Valorificarea şi 
îmbogăţirea 
elementelor valoroase 
din tradiţia grădiniţei şi 
promovarea lor în 
comunitate prin 
organizarea de 
activităţi, prezentarea 
rezultatelor în presa 
locală 

 Participarea 
preşcolarilor la acţiuni 
comune, acţiuni 
planificate în cadrul 
parteneriatelor 
încheiate 

 Reconsiderarea Ofertei 
educaţionale în funcţie 
de nevoile comunităţii, 
părinţilor şi resurselor 
de care dispune 
grădiniţa 

 Colaborarea cu 
autorităţile locale şi cu 
alţi parteneri de la nivel 
local şi judeţean 
implicate în actul 
educaţional, în 
derularea de proiecte şi 
programe de 
dezvoltare şcolară 

REZULTATE AŞTEPTATE 
1. Realizarea proiectării demersului didactic în conformitatea cu documentele de politică educaţională, de 

către toate cadrele didactice ale grădiniţei. 
2. Creşterea interesului preşcolarilor pentru activităţile specifice grădiniţei şi a părinţilor pentru unitatea 

noastră de învăţământ. 
3. Rezultate bune şi foarte bune la concursurile specifice învăţământului preprimar, recomandate de M.E.C.S. 

sau la cele organizate în parteneriat cu diverse instituţii. 
4. Creşterea gradului de satisfacţie a copiilor şi părinţilor acestora faţă de metodele utilizate în predare-

învăţare-evaluare, de către cadrele didactice ale grădiniţei. 
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ŢINTA 2 
 Asigurarea  condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ  şi de siguranţă necesare 

desfăşurării unui învăţământ de calitate, în grădiniţă: 
MOTIVAREA ALEGERII ŢINTEI: 
1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, formulează ca principală finalitate în educaţie, formarea şi 

dezvoltarea personală a copiilor de vârstă preşcolară prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 
intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi a dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii. 

2. Elaborarea curriculum-ului şi proiectarea didactică pentru activitatea de consilere a părinţilor şi pentru 
activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor 
nesănătoase şi asigurarea siguranţei copiilor de vârstă antepreşcolară şi preşcolară. 

3. Crearea condiţiilor optime în grădiniţă contribuie la îndeplinirea misiunii grădiniţei şi la dezvoltarea 
personalităţii armonioase, autonome şi creative a copiilor. 

4. Există în unitatea de învăţământ resursele umane şi materiale, tehnică informaţională care pot fi folosite 
mai efficient de către cadele didactice ale grădiniţei. 

5. Creşterea calităţii educaţiei şi tuturor serviciilor oferite de grădiniţă este o idée asumată de către toţi 
factorii implicaţi în procesul instructiv-educativ. 

RESURSE STRATEGICE: 
1. Resurse umane: cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ (nedidactic), 

antepreşcolari/preşcolari, părinţi, autorităţi locale; 
2. Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (Curriculum pentru educaţia 

timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 
auxiliare, giduri şi îndrumătoare metodice, softuri educaţionale, caiete de lucru etc.), materiale didactice 
specifice nivelelor de vârstă a copiilor, calculatoare, imprimante, birotică şi consumabile etc.; 

3. Resurse informaţionale: legislaţia specifică – site M.E.C.S., site A.R.A.C.I.P., site I.S.J. Gorj, regulamente 
etc. 

4. Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, metodişti, responsabili comisii de lucru din 
grădiniţă, experţi din exterior: 

5. Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltări durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în P.D.I. al grădiniţei; 

6. Resurse de autoritate şi putere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu etc. 

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE ŞI ATRAGEREA 

DE RESURSE FINACIARE 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

COMUNITARE 

 Susţinerea în cadrul 
activităţilor educative a unor 
teme de educaţie rutieră, 
ecologică, traficul de 
persoane, riscurile 
consumului de droguri, 
substanţe etnobotanice, 
tutun, alcool, educaţie pentru 
sănătate, educaţie P.S.I. etc. 

 Susţinerea în cadrul 
activităţilor de consiliere a 
părinţilor a unor teme de 
interes pentru asigurarea 
sănătăţii copiilor, pentru 
dezvoltarea armonioasă a 
acestora 

 Menţionarea în 
Regulamentul de Ordine 
Interioară şi în Codul de 
Etică al grădiniţei a unor 

 Menţinerea în incinta şi 
perimetrul unităţii de 
învăţământ a unui climat 
de siguranţă atât pentru 
copii, cât şi pentru 
personalul grădiniţei 

 Menţinerea în grădiniţă a 
unui ambient propice 
actului educaţional, prin 
implicarea personalului 
didactic al grădiniţei, a 
părinţilor şi a Consiliului 
local  

 Instalarea unor camere 
de supraveghere în 
exteriorul grădiniţei, 
pentru protecţia spaţiului 
din curtea grădiniţei şi a 
clădirii unităţii de 
învăţământ 

 Asigurarea resurselor umane 
necesare desfăşurării în 
condiţii optime a procesului 
instructiv-educativ 

 Repartizarea bugetului pe 
priorităţi, cu consultarea 
factorilor implicaţi (Primăria 
Municipiului Tg-Jiu, 
Comitetul Reprezentativ al 
Părinţilor, Asociaţia 
părinţilor ,,Viitorul copiilor, 
prioritatea noastră!’’ 

 Întreţinerea bazei materiale 
existente şi îmbunătăţirea 
acesteia prin atragerea de 
donaţii, sponsorizări  

 Monitorizarea respectării 
legislaţiei în vigoare şi a 
Regulamentului de Ordine 
Interioară al grădiniţei, de 

 Reactualizarea  anuală 
a parteneriatelor cu 
instituţiile comunităţii 
locale (Poliţie, I.S.U. 
Gorj etc.) pentru 
combaterea delicvenţei 
juvenile şi a 
manifestărilor violente, 
pentru combaterea 
accidentelor rutiere etc. 

 Iniţierea preşcolarilor, 
a personalului unităţii 
de învăţământ în 
adoptarea unui 
comportament adecvat 
în situaţii de urgenţă 
prin  simulări 
semestriale 
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sancţiuni ce pot fi aplicate în 
cazul nerespectării normelor 
de conduită în unitatea de 
învăţământ 

 Menţinerea unui ambient 
plăcut, curat, securizant în 
favoarea micilor beneficiari 

 Menţinerea în stare de 
funcţionare a aparaturii 
existente în unitatea de 
învăţământ 

către personalulul unităţii de 
învăţământ, părinţii 
antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor care 
frecventează unitatea de 
învăţământ şi de către 
persoanele care ne vizitează 
instituţia  

REZULTATE AŞTEPTATE 
1. Realizarea de către cadrele didactice ale grădiniţei a proiectării demersului didactic pentru activităţile de 

consiliere ale părinţilor şi activităţile educative, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţilor instructiv-educative şi siguranţă. 

2. Creşterea interesului atât al copiilor cât şi al părinţilor faţă de păstrarea bunurilor şi ambientului unităţii 
de învăţământ. 

3. Rezultate bune şi foarte bune la concursurile organizate de unitatea de învăţământ şi instituţiile 
partenere. 

4. Creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor faţă de ambientul grădiniţei şi de condiţiile de siguranţă din 
unitatea de învăţământ. 

5. Îmbunătăţirea fluxului activităţilor desfăşurate în grădiniţă, în domeniile vizate. 
 

ŢINTA 3 
 Creşterea interesului cadrelor didactice ale grădiniţei şi a părinţilor antepreşcolarilor/ 

preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ pentru realizarea de activităţi 
educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, exersarea în instituţie a unor 
responsabilităţi civice. 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTEI: 
1. Un element esenţial al educaţiei pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului îl constituie 

promovarea coeziunii sociale şi a dialogului intercultural, precum şi valorizarea diversităţii şi egalităţii, 
inclusiv a egalităţii de gen; în acest scop, este esenţial să se dezvolte cunoştinţe, înţelegere, abilităţi 
personale şi sociale, astfel încât să se reducă conflictele, să crească aprecierea şi înţelegerea diferenţelor 
de credinţă şi dintre grupuri etnice, să se dezvolte respectul reciproc pentru demnitatea umană şi pentru 
valorile comune, să se încurajeze dialogul şi să se promoveze rezolvarea paşnică a problemelor şi litigiilor. 

2. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu grupa pe care o îndrumă, pentru 
pregătirea copiilor pentru o viaţă socială cât mai armonioasă, paşnică în care să se regăsească interesele 
majorităţii cetăţenilor (demnitatea umană, drepturile omului şi drepturile copilului, responsabilitatea şi 
responsabilizarea, implicarea eficientă a familiei în viaţa grădiniţei, promovarea civismului etc.). 

3. Având în vedere contextele variate ale desfăşurării lor, activităţile educative sunt atractive pentru 
antepreşcolarii/preşcolarii grădiniţei. 

4. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin parcurgerea 
Curriculumului, ci mai ales prin desfăşurarea unor activităţi cu puternic impact emoţional asupra 
copilului. 

5. Cadrele didactice, s-au manifestat ca adevăraţi agenţi ai schimbării, au participat la cursuri de formare 
continuă prin care au dobândit competenţele  necesare, având astfel abilitatea de a desfăşura programe şi 
proiecte educative de calitate, fiind adevărate modele comportamentale. 

6. Activitatea educativă desfăşurată până în prezent în unitatea noastră de învăţământ a fost de calitate şi ca 
atare, ea trebuie continuată şi pe viitor. 

RESURSE STRATEGICE: 
1. Resurse umane: cadre didactice, antepreşcolari/preşcolari, părinţi, autorităţi locale; 
2. Resurse materiale şi financiare: programe activităţi, proiecte, softuri educaţionale, materiale didactice 

specific, echipamente IT, birotică, consumabile etc.; 
3. Resurse informaţionale: legislaţia specifică actualizată – site M.E.C.S., site A.R.A.C.I.P., site I.S.J. Gorj, 

regulamente etc. 
4. Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, consilier educativ, responsabili de comisii, 

experţi din exterior: 
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5. Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva 
unei dezvoltări durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în Planul de Dezvoltare Instituţională al 
grădiniţei; 

6. Resurse de autoritate şi putere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu etc. 

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE ŞI ATRAGEREA 

DE RESUSE FINANCIARE 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

COMUNITARE 

 Propunerea de către fiecare 
cadru didactic a unui 
program de activităţi 
extracurriculare la sugestia 
şi cu participarea părinţilor 

 Proiectarea responsabilă a 
activităţilor pentru 
săptămâna ,,Săptămâna altfel 
- Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!’’ 

 Implicarea părinţilor în 
organizarea activităţilor 
educative 

 Implicarea Consiliului 
Reprezentativ al 
Părinţilor / Asociaţiei de 
părinţi ,,Viitorul copiilor, 
prioritatea noastră!’’ în 
atragerea de persoane 
fizice sau juridice, care 
prin contribuţii 
financiare şi materiale, să 
susţină desfăşurarea 
unor programe/activităţi 
educative  şi  
modernizarea  bazei 
materiale a grădiniţei 

 Implicarea preşcolarilor 
şi părinţilor acestora în 
strângerea de fonduri 
care vizează reciclarea 
sau valorificarea unor 
produse confecţionate de 
ei (activităţi 
anteprenoriale) 

 Implicarea unui număr mare 
de preşcolari în activităţile 
educative organizate la nivel 
de unitate, participarea 
acestora la concursuri 
artistico-plastice şi întreceri 
sportive, fără discriminare 

 Consolidarea parteneriatului 
grădiniţă-familie-comunitate 
locală, prin prin implicarea 
părinţilor în desfăşurarea 
unor activităţi organizate şi 
desfăşurate la nivelul 
grădiniţei şi prin 
participarea la aceste 
activităţi a reprezentanţilor 
comunităţii locale 

 Participarea unui număr 
mare de părinţi la lectorate, 
mese rotunde, activităţi 
desfăşurate în cadrul 
Comisiei metodice a 
grădiniţei sau în cadrul 
parteneriatelor încheiate cu 
diverse instituţii ale 
comunităţii locale 

 Diseminarea 
exemplelor de bune 
practici în comunitate, 
a activităţilor 
desfăşurate în 
grădiniţă, prin 
încheierea unor 
parteneriate cu mass-
media locală 
(presă/T.V.) 

 Menţinerea colaborării 
grădiniţă-familie-
comunitate locală prin 
desfăşurarea unor 
activităţi comune, 
pentru menţinerea 
prestigiului pe care 
unitatea de învăţământ 
îl are 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
1. Îndeplinirea misiunii unităţii de învăţământ, prin propunerea unor activităţi educative în conformitate cu 

interesele preşcolarilor şi ale comunităţii locale. 
2. Redimensionarea activităţii didactice prin adoptarea unor strategii moderne. 
3. Creşterea numărului proiectelor educative ce se vor desfăşura la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional, în care grădiniţa este implicată. 
4. Cultivarea atitudinilor patriotice şi civice atât în rândul preşcolarilor cât şi în rândul părinţilor acestora. 
5. Creşterea interesului părinţilor pentru activităţile educative organizate şi desfăşurate de unitatea de 

învăţământ. 
6. Creşterea numărului de participare la activităţile educative (părinţi). 
7. Educarea familiilor antepreşcolarilor/preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ în sensul 

înţelegerii rolului grădiniţei pentru integrarea socială a copiilor. 
8. Rezultate bune şi foarte bune obţinute de preşcolarii grădiniţei la concursurile cu tematică educativă 

propuse de I.S.J.Gorj, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau de alţi parteneri educaţionali. 
9. Creşterea gradului de satisfacţie al preşcolarilor şi părinţilor acestora faţă de activităţile educative 

desfăşurate în unitatea de învăţământ. 
10. Menţinerea interesului părinţilor pentru unitatea noastră de învăţământ şi menţinerea prestigiului 

unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale. 
 
ŢINTA 4 
1. Reconsiderarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor în scopul 

eficietizării activităţilor şi al adecvării la nevoile beneficiarilor; 
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MOTIVAREA ALEGERII ŢINTEI: 
1. Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea 

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii de 
învăţământ. 

2. Crearea în grădiniţă a condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 
de cadre didactice, orientat spre performanţă. 

3. Îmbunătăţirea colaborării între toţi factorii implicaţi în educaţie, în vederea derulării de activităţi 
educative şi extraşcolare. 

4. Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului instructiv-educativ ce se 
desfăşoară în unitatea de învăţământ. 

5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 
entepreşcolarii/preşcolarii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţă etnică, religioasă, sex, gen sau 
de altă natură, prin promovarea unui învăţământ incluziv. 

6. Existenţa consilierului şcolar în grădiniţă, oferă posibilitatea consilierii de specialitate pentru preşcolarii 
cu cerinţe educaţionale speciale. 

RESURSE STRATEGICE: 
2. Resurse umane: cadre didactice ale grădiniţei, consilier şcolar, preşcolari, părinţi, autorităţi locale. 
3. Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului grădiniţei, mapele comisiilor de 

lucru din grădiniţă, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile. 
4. Resurse informaţionale: legislaţia specifică actualizată – site M.E.C.S., site A.R.A.C.I.P., site I.S.J. Gorj, site 

C.C.D. Gorj, regulamente etc.; 
5. Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 
6. Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în Planul de Dezvoltare 

Instituţională al grădiniţei şi planurile de implementare; 
7. Resurse de autoritate şi putere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, 
Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu etc. 
 

OPŢIUNI STRATEGICE 
DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE ŞI ATRAGEREA 
DE RESURSE FINANCIARE 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

COMUNITARE 

 Cultivarea unui sistem de 
valori şi a eticii manageriale 
bazate pe transparenţă, 
comunicare şi înţelegere, în 
care atribuţiile şi 
responsabilităţile să fie 
cunoscute şi respectate la 
fiecare nivel: al conducerii, 
pe grupe, pe compartimente 
de activitate 

 Proiectarea activităţilor 
manageriale pe baza unei 
diagnoze pertinente, 
specifice, realiste, cu ţinte 
strategice care vizează 
elaborarea unor proceduri 
de asigurare a calităţii în 
educaţie 

 Consiliere, control, 
monitorizare, evaluare, 
bazate pe reguli şi proceduri 

 Proiectarea activităţii 
educative la nivelul grupelor, 
respectând documentele 
specifice şi cerinţele din 
Curriculum 

 Luarea deciziilor 
referitoare la necesarul 
resurselor financiare prin 
consultarea organismelor 
de lucru 

 Gestionarea corectă şi 
eficientă a resurselor 
materiale 

 Realizarea unei baze de 
date cu antepreşcolarii/ 
preşcolarii ai căror 
părinţi sunt plecaţi în 
străinătate, cu cerinţe 
educative speciale, cu 
situaţii materiale 
precare, care provin din 
familii monoparentale 

 Constituirea unei baze de 
date referitoare la 
persoane şi servicii de 
contact pentru sprijinirea 
activităţii unităţii de 
învăţământ 

 Participarea echipei 
manageriale, a 
responsabililor de comisii la 
cursuri de management 
educaţional 

 Delegarea responsabilităţilor 
în cadrul echipei 
manageriale respectându-se 
criteriile de competenţă 
profesională şi managerială, 
precum şi principiul lucrului 
în echipă 

 Distribuirea de 
responsabilităţi tuturor 
cadrelor didactice, în 
vederea valorificării 
potenţialului individual prin 
consultare şi implicare 

 Evaluarea performanţelor 
cadrelor didactice, pe baza 
indicatorilor de performanţă 

 Planificarea unor discuţii 
individuale cu familiile 
antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor, pentru 
cunoaşterea problemelor cu 

 Identificarea, prin 
evaluare instituţională, 
a nevoilor de educaţie 
ale comunităţii locale şi 
căutarea posibilităţilor 
de satisfacere a 
acestora în cadrul 
normativ existent şi cu 
resursele disponibile 

 Elaborarea de rapoarte 
privind activitatea de 
asigurare a calităţii 
educaţiei în unitatea de 
învăţământ 
şiprezentarea lor în 
cadrul şedinţelor C.A. 

 Derularea 
parteneriatelor 
educaţionale în vederea 
eficientizării 
demersurilor educative 
de la nivelul grupelor şi 
unităţii de învăţământ 

 Întâlniri periodice cu 
părinţii (şedinţe, 
lectorate, consultaţii 
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care se confruntă 
 Consilierea copiilor, 

părinţilor acestora, atât de 
către educatore cât şi de 
către consilierul şcolar 

etc.) 
 Colaborarea cu 

serviciul de Asistenţă 
Socială din cadrul 
Primăriei Municipiului 
Tg-Jiu, pentru cazurile 
speciale 

REZULTATE AŞTEPTATE 
1. Eficientizarea procesului educaţional, ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către 

responsabilii de comisii şi a conducerii unităţii de învăţământ. 
2. Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune, 

printr-un management de calitate. 
3. Menţinerea imaginii pozitive pe care unitatea noastră de învăţământ o arela nivelul comunităţii locale şi 

în afara acesteia. 
4. Îmbunătăţirea relaţiei cu beneficiarii indirecţi (conştientizarea familiilor antepreşcolarilor/ preşcolarilor 

privind importanţa parteneriatului grădiniţă-familie). 
5. Relaţia cadru didactic-copil/copil-copil/cadru didactic-părinte/părinte-copil, capătă o altă dimensiune – 

educatoarea este atât managerul grupei, cât şi al activităţilor educative şi extracurriculare, aceasta creând 
mediul educogen în sala de grupă - coeziunea şi dinamica grupului şi rezolvarea cu tact pedagogic a 
problemelor apărute.  

 
ŢINTA 5 
 Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia copiilor care 

frecventează grădiniţa, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi 
internaţionale.  

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTEI: 
1. Competenţele cheie formate prin curriculum, pot fi exersate şi dezvoltate prin participarea la proiecte şi 

parteneriate locale, judeţene, naţionale şi europene. 
2. Derularea de proiecte şi parteneriate oferă unităţii de învăţământ posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea 

şi preşcolarilor şansa de a se dezvolta. 
3. Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în 

diverse proiecte şi parteneriate. 
4. Cadrele didactice ale grădiniţei, au participat la cursuri de formare continuă oferite de I.S.J.Gorj, C.C.D. 

Gorj şi alţi furnizori, în ceea ce priveşte managementul proiectelor. 
5. Unitatea de învăţământ are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 
RESURSE STRATEGICE: 
1. Resurse umane: cadre didactice ale grădiniţei, preşcolari, părinţi, autorităţi locale. 
2. Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi 

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile. 
3. Resurse informaţionale: legislaţia specifică actualizată – site M.E.C.S., site A.R.A.C.I.P., site I.S.J. Gorj, site 

C.C.D. Gorj, site proiecte europene, regulamente etc.; 
4. Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabil de proiecte comunitare, formatori, 

experţi din exterior, consilier educativ; 
5. Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva 

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în Planul de Dezvoltare Instituţională 
al grădiniţei şi planurile de implementare; 

6. Resurse de autoritate şi putere: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, Comisia Europeană, Casa Corpului Didactic Gorj, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Consiliul Local al 
Municipiului Tg-Jiu etc. 

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

DEZVOLTAREA CURRICULARĂ DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE ŞI ATRAGEREA 

DE RESUSE FINANCIARE 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

COMUNITARE 

 Stimularea cadrelor didactice 
în vederea comunicării prin 

 Reactualizarea panoului 
unde sunt afişate aspecte 

 Informarea cadrelor 
didactice ale unităţii de 

 Popularizarea 
activităţii unităţii de 
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intermediul internetului (e-
mail, forumuri de discuţii 
etc.)în cadrul unor proiecte 
educaţionale 

 Informarea cadrelor 
didactice şi a părinţilor în 
legătură cu posibilitatea 
desfăşurării unor proiecte de 
parteneriat 

 Crearea abilităţilor 
personale, a deprinderilor 
sociale şi tehnice, de 
promovare dimensiunii 
europene şi a egalităţii de 
şanse în educaţia 
antepreşcolarilor / 
preşcolarilor 

 Realizarea de proiecte 
comune cu alte unităţi de 
învăţământ similare din 
judeţ, ţară sau străinătate 

din proiectele şi 
parteneriatele în care este 
implicată unitatea noastră 
de învăţământ 

 Accesarea resurselor 
educaţionale europene 

 Sprijinirea financiară a 
apariţiei revistei grădiniţei 
,,Labirintul copilăriei’’ 

  Atragerea de donaţii şi 
sponsorizări pentru 
susţinerea financiară a 
derulăii proiectelor şi 
programelor educaţionale 
ale grădiniţei 

învăţământ cu privire la 
oportunităţile de 
colaborarea în cadrul unor 
programe sau proiecte 
europene 

 Diseminarea în cadrul unor 
activităţi specifice a 
experienţei participării la 
programe şi proiecte 
locale, judeţene, naţionale 
sau europene a unităţii 
noastre de învăţmânt 

învăţământ, a 
rezultatelor obţinute de 
preşcolari şi cadre 
didactice, în cadrul 
proiectelor şi 
programelor, în mass-
media locală şi revista 
grădiniţei, în vederea 
creşterii prestigiului 
grădiniţei şi a 
sentimentului de 
apartenenţă al 
părinţilor şi al cadrelor 
didactice 

 Continuarea 
parteneriatelor cu 
instituţii ale 
comunităţii locale 

REZULTATEA AŞTEPTATE: 
1. Creşterea interesului cadrelor didactice ale grădiniţei şi părinţilor pentru implicarea în derularea unor 

activităţi cuprinse în calendarul de acţiuni ale programelor şi proiectelor specifice unităţii de învăţământ. 
2. Creşterea gradului de satisfacţie al părinţilor, cadrelor didactice şi preşcolarilor faţă de proiectele şi 

programele unităţii de învăţământ. 
3. Cultura organizaţională va deveni mai puternică, părinţii şi cadrele didactice vor conştientiza rolul şi 

importanţa lor în unitatea de învăţământ. 
4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ. 
 
XI.3. PROGRAME DE DEZVOLTARE STABILITE 

Pentru realizarea ţintelor strategice/scopurilor menţionate, au fost definite următoarele programe de 
dezvoltare: 
1. Pentru T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii antepreşcolarilor/preşcolarilor, prin formarea şi dezvoltarea  competenţelor acestora, în 
spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei: 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 
2. Pentru T.2. Asigurarea  condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ  şi de siguranţă 

necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în grădiniţă: 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi de siguranţă. 
3. Pentru T.3. Creşterea interesului cadrelor didactice ale grădiniţei şi a părinţilor antepreşcolarilor / 

preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ pentru realizarea de activităţi educative care să 
contribuie la promovarea practicilor democratice, la exersarea în instituţie a unor responsabilităţi civice: 

 Realizarea unor activităţi educative pentru exersarea în unitatea de învăţământ a unor 
responsabilităţi civice.  

4. Pentru T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor în scopul 
eficietizării activităţilor şi al adecvării la nevoile beneficiarilor: 

 Managementul la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor de antepreşcolari/ preşcolari. 
5. Pentru T.5. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia copiilor 

care frecventează grădiniţa, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale:  
 Promovarea imaginii unităţii de învăţământ pe plan local, naţional şi internaţional. 
 

PLAN OPERAŢIONAL 
ANUL ŞCOLAR 2015-2019 

 
ŢINTA STRATEGICĂ 1: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
antepreşcolarilor/preşcolarilor, prin formarea şi dezvoltarea  competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a 
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valorilor democraţiei. 
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 

 
ACTIVITATEA 1: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a strategiilor didactice 
centrate pe copil.  

 
 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  
 
 
 
 

Implementarea de 
strategii didactice  
care să faciliteze  
formarea de  
competenţe  

Realizarea proiectării  
demersului didactic în 
conformitate cu 
Crriculumul pentru 
învăţământul preşcolar şi 
Curriculumul pentru 
educaţia timpurie a 
copiilor de la naştere la 3 
ani 

Octombrie  
Februarie  
Anual  

Director 
Responsabil Comisie 
metodică 

Planificările semestriale şi 
anuale, în concordanţă cu 
cerinţele metodologice 
impuse  

2.  Utilizarea în procesul 
didactic a informaţiilor 
extracurriculare ale 
copiilor, din alte surse 
decât grădiniţa (presă, 
radio, T.V., internet etc.), 
făcând apel şi la 
experienţa lor de viaţă 

Copiii devin participanţi 
activi la procesul 
instructiv-educativ 

Permanent  Cadre didactice  
Responsabil Comisie 
metodică 

Proietarea unor activităţi 
didactice în care să se 
regăsească secvenţe de 
valorificare a informaţiilor 
primite din partea copiilor, 
a experienţei de viaţă a 
acestora 

3.  Valorificarea tuturor 
oportunităţilor de formare 
şi dezvoltare a 
competenţelor sociale şi 
emoţionale  

Îmbunătăţirea 
competenţelor sociale şi 
emoţionale (cunoştinţe 
legate de propria 
persoană şi de alţii şi 
abilităţi de autoreglare) 

Permanent  Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 

Proiectarea unor activităţi 
didactice în care să se 
regăsească secvenţe care 
susţin formarea şi 
dezvoltarea competenţelor 
sociale şi emoţionale 

4.  Centrarea demersului 
didactic din cadrul 
activităţilor către dialogul 
participativ stimulat de 
observare, analiză, 
comparare, sinteză şi 
gândire critică, instruire 
diferenţiată, utilizarea 
softurilor educaţionale 

Activizarea predării-
învăţării-evaluării 

Permanent  Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 

Creşterea numărului de 
copii  care contribuie cu idei 
la activităţile şi jocurile în 
grup, care pot dialoga cu 
uşurinţă, care îşi pot 
exprima cu uşurinţă 
sentimentele, care îşi pot 
adapta comportamentul în 
funcţie de regulile 
diferitelor situaţii, care îşi 
pot rezolva conflictele 
singuri, care se comportă 
conform regulilor sociale în 
activităţi şi joc etc. 

5.  Propunerea unor activităţi 
demonstrative susţinute 
în cadrul Comisiei 
metodice, de variante de 
activităţi de învăţare 
centrate pe copil, care să 
asigure atingerea 
obiectivelor şi 
standardelor cerute   

Activizarea predării-
învăţării-evaluării 

Permanent  Director  
Responsabil Comisie 
metodică 
Cadre didactice 
 

Portofoliul Comisiei 
metodice cu variante de 
activităţi de învăţare 
centrate pe copil 

6.  Abordarea evaluării din 
perspectiva metodelor 
alternative de evaluare a 
rezultatelor 
antepreşcolarilor/ 

Activizarea predării-
învăţării-evaluării 

Permanent  
  

Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 
Coordonator C.E.A.C. 

Menţionarea în Fişa de 
observaţie a activităţilor 
asistate, a folosirii 
metodelor alternative de 
evaluare a 
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preşcolarilor – observare 
sistemică, analiza 
produselor activităţii, 
portofoliul etc. 

antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor  

7.  Personalizarea predării-
învăţării-evaluării, în 
funcţie de nivelul de 
vârstă al fiecărei grupe 

Copiii devin participanţi 
activi, implicându-se cu 
interes şi plăcere în 
procesul instructiv-
educativ ce se desfăşoară 
la nivelul fiecărei grupe  

Permanent  Director 
Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 

Planificarea activităţilor 
instructiv-educative în 
funcţie de nivelul de 
pregătire al copiilor din 
fiecare grupă a grădiniţei  
(respectarea 
particularităţilor de vârstă 
şi individuale)  

8.  Aplicarea unor strategii de 
învăţare diferenţiată 
(individualizarea), pentru 
preşcolarii cu cerinţe 
educaţionale speciale şi 
pentru cei cu un ritm de 
învăţare mai lent sau 
tulburări de vorbire 

Îmbunătăţirea volumului 
de cunoştinţe al copiilor 
cu dificultăţi de învăţare 
Îmbunătăţirea ritmului de 
învăţare 
Corectarea/ameliorarea 
tulburărilor de vorbire 
Cunoaşterea nivelului real 
al preşcolarului şi 
adaptarea la 
particularităţile 
individuale ale acestuia 

Permanent  Cadre didactice Progresul înregistrat de 
către preşcolarii cu 
dificultăţi de învăţare 

9.  Aplicarea de probe de 
evaluare pe domenii de 
cunoaştere (evaluarea 
iniţială, sumativă) 

Aprecierea progresului 
individual al copiilor, pe 
domenii şi subdomenii de 
cunoaştere/activitate, la 
nivelul grupelor şi la 
nivelul unităţii de 
învăţământ   

Septembrie  
Iunie  
Anual  

Director  
Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 
Coordonator C.E.A.C. 

Elaborarea unor 
teste/chestionare/fişe de 
lucru pentru evaluare 
Portofoliul Comisiei 
metodice şi a Comisiei 
C.E.A.C., cu materiale care să 
demonstreze cum a fost 
făcută evaluarea copiilor  
Centralizarea rezultatelor 
evaluărilor  

10.  Utilizarea rezultatelor 
evaluărilor ca feed-back în 
proiectarea activităţilor 
instructiv-educative 
viitoare 

Cunoaşterea nivelului real 
al copiilor şi adaptarea la 
particularităţile 
individuale ale acestora 

Permanent  Cadre didactice 
Responsabil Comisie 
metodică 
 

Îmbunătăţirea rezultatelor 
copiilor, faţă de evaluările 
anterioare 

11.  Stimularea participării 
copiilor la diverse 
concursuri specifice 
învăţământului preşcolar 

Creşterea interesului 
copiilor pentru 
participarea la concursuri 
Stimularea curajului de a 
participa la diverse 
competiţii 
Creşterea numărului 
părinţilor implicaţi în 
stimularea spiritului 
competitiv al copiilor 

Permanent  Cadre didactice 
Consilier educativ  

Numărul crescut al copiilor 
participanţi la concursurile 
organizate la nivelul 
grupelor/ grădiniţei 
Numărul crescut al copiilor 
cu rezultate forte bune şi 
bune 
Numărul crescut al 
părinţilor interesaţi de 
participarea propriilor copii 
la diverse competiţii 
organizate de unitatea de 
învăţământ 

 
ACTIVITATEA 2: Monitorizarea progresului procesului instructiv-educativ 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Monitorizarea calităţii 
activităţii Comisiei 
metodice şi comisiilor de 

Îmbunătăţirea calităţii 
Comisiei metodice şi a 
celorlate comisii de lucru 

Permanent  Director Responsabili 
comisii 
Coordonator C.E.A.C. 

Elaborarea rapoartelor 
semestriale şi anuale de 
către responsabili, privind 
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lucru din unitatea de 
învăţământ şi întocmirea 
rapoartelor semestriale şi 
anuale de către 
responsabilii acestora, 
pentru verificarea 
atingerii obiectivelor 
stabilite 

constituite la nivelul 
grădiniţei 

 activitatea Comisiei 
metodice şi comisiilor de 
lucru şi prezentarea lor în 
şedinţele C.P./C.A.  

2.  Verificarea aplicării 
corecte a formelor de 
evaluare 

Optimizarea activităţii de 
evaluări 
antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor 

Periodic  Director 
Responsabil Comisie 
metodică 
Coordonator C.E.A.C.  

Rapoartele scot în evidenţă 
aplicarea corectă a formelor 
de evaluare 

3.  Organizarea de 
interasistenţe, în vederea 
realizării unui real schimb 
de experienţă între cdrele 
didactice ale unităţii de 
învăţământ 

Îmbunătăţirea procesului 
instructiv-educativ al 
cadrelor didactice 

 Periodic  Responsabil Comisie 
metodică 

Efectuarea a cel puţin două 
interasistenţe de către 
fiecare cadru didactic 
(completarea Fişei de 
observaţie a activităţii 
asistate) 

4.  Informarea periodică a 
părinţilor privind evoluţia 
copiilor din punct de 
vedere intelectual, precum 
şi comportamental 

Creşterea interesului 
părinţilor privind evoluţia 
copiilor din punct de 
vedere intelectual, precum 
şi eventualele abateri de 
comportament în rândul 
preşcolarilor, în cadrul 
organizat sau nu (şedinţe 
lunare, întâlniri 
planificate, lectorate etc.) 

Lunar  
Conform 
planificărilor 

Cadre didactice Procesele-verbale  
Numărul de părinţi 
participanţi  
Informările semestriale şi 
anuale privind numărul 
părinţilor interesaţi de 
evoluţia copiilor (cei care 
solicită analizarea 
Portofoliului copilului) 

5.  Realizarea Graficului de 
asistenţe 
Realizarea Planificării 
activităţilor Planului 
managerial al Comisiei 
metodice 

O mai bună pregătire 
metodică a tuturor 
cadrelor didactice ale 
grădiniţei 
Creşterea calităţii 
procesului instructiv-
educativ la nivelul 
grupelor 

Octombrie  
Februarie  

Director 
Responsabil Comisie 
metodică 

Fişa de asistenţă 
Procesele-verbale de la 
întâlnirile Comisiei 
metodice 
Elaborarea Planului 
managerial al Comisiei 
metodice 
 

6.  Informarea C.P./C.A. 
privind progresul 
antepreşcolarilor/preşcol
arilor atât la activităţile 
curriculare cât şi la cele 
extracurriculare 
(concursuri) 

Cunoaşterea de către toate 
cadrele didactice din 
grădiniţă, a rezltatelor 
obţinute de preşcolarii 
participanţi la concursuri 

Semestrial  
Anual  

Cadre didactice 
Consilier educativ 

 

 
ACTIVITATEA 3: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ  

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Întocmirea proiectării 
demersului didactic în 
concordanţă cu 
Curriculum specific 
învăţământului preşcolar 

Creşterea calităţii 
activităţii metodico-
ştiinţifice a cadrelor 
didactice din grădiniţă 
Întocmirea Planificării 
activităţilor instructiv-
educative 

Permanent  Director 
Responsabil Comisie 
metodică 

Proiectarea activităţii 
instructiv-educative 
(anuală, semestrială, 
săptămânală) 

2.  Planificarea activităţilor în 
cadrul programului 
,,Şcoala altfel – Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!’’ şi 
desfăşurarea acestora 

Aprecierea activităţilor 
desfăşurate în cadrul 
programului ,,Şcoala altfel 
– Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!’’, de către părinţi 

Aprilie  Director 
Consilier educativ 
Cadre didactice  

Raportul final al 
Consilierului educativ 
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conform Calendarului 
stabilit 

şi comunitate 
Creşerea prestigiului 
unităţii de învăţământ în 
comunitatea locală 

3.  Elaborarea anuală a 
Ofertei educaţionale a 
grădiniţei, în raport cu 
aptitudinile preşcolarilor 
şi cu opţiunile părinţilor 

Aprecierea de către 
părinţi a Ofertei 
educaţionale şi 
menţinerea atractivităţii 
unităţii de învăţământ 

Conform P.O. 
a grădiniţei, 
privind 
stabilirea 
opţionalelor 
la nivelul 
unităţii de 
învăţământ  

Director  
Responsabil Comisie 
metodică 
Cadre didactice 

Existenţa programelor de 
opţionale 
Respectarea P.O. a grădiniţei 
Avizarea programelor 
stabilite în concordanţă cu 
solicitările părinţilor 
Pliante de prezentare a 
unităţii de învăţământ 

4.  Întocmirea unor 
programe de activitate 
diferenţiată (pentru copiii 
cu cerinţe educative 
speciale, precum şi pentru 
copiii capabili de 
performanţe) 

Creşterea gradului de 
satisfacţie a părinţilor faţă 
de metodele utilizate în 
predare-învăţare-evaluare 
de către cadrele didactice 
ale grădiniţei  

Permanent  Responsabil Comisie 
metodică 

Existenţa unor programe  

 
ACTIVITATEA 4: Formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
1.  Participarea la programe 

de pregătire organizate de 
centrele de perfecţionare 
în vederea susţinerii 
examenelor pentru 
obţinerea gradelor 
didactice şi la 
programe/stagii de 
perfecţionare periodică, o 
dată la 5 ani (90 credite) 

Dezvoltarea 
competenţelor pentru 
evoluţia didactică 
Creşterea calităţii 
activităţii didactice 
desfăşurată la grupă 
 O mai bună pregătire 
metodico-ştiinţifică în 
specialitate 
Creşterea prestigiului 
fiecărui cadru didactic la 
nivelul unităţii de 
învăţământ şi la nivel de 
comunitate 
Aplicarea la grupă a 
cunoştinţelor dobândite  

Permanent  Director 
Responsabil cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea 

Numărul de cadre didactice 
interesate de formare 
continuă şi perfecţionare 
Certificate  

2.  Participarea cadrelor 
didactice ale grădiniţei la 
activităţi metodico-
ştiinţifice şi 
psihopedagogice prin 
studiu individual sau 
organizate la nivelul 
unităţii de învăţământ 
(Comisie metodică, mese 
rotunde, dezbateri), în 
cadrul cercurilor 
pedagogice, în cadrul 
simpozioanelor, 
conferinţelor la nivel 
local/judeţean/naţional/ 
internaţional 

Dezvoltarea 
competenţelor pentru 
evoluţia didactică 
Creşterea calităţii 
activităţii didactice 
desfăşurată la grupă 
O mai bună pregătire 
metodico-ştiinţifică în 
specialitate 
Creşterea prestigiului 
fiecărui cadru didactic la 
nivelul unităţii de 
învăţământ şi la nivel de 
comunitate 

Permanent  Director  
Responsabil Comisie 
metodică 
Consilier educativ 
  

Diplome de participare 
Adeverinţe 
Certificate  

3.  Prezentarea anuală a 
ofertelor C.C.D. Gorj şi I.S.J. 
Gorj, privind 
oportunităţile de formare 

Creşterea interesului 
cadrelor didactice din 
grădiniţă, pentru 
dezvoltarea profesională  

Anual (ori de 
câte ori apar 
oferte) 

Responsabil cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea  

Prezenţa în unitatea de 
învăţământ a Ofertelor  
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continuă 
4.  Identificarea nevoii de 

formare continuă sau 
perfecţionare 

Conştientizarea fiecărui 
cadru didactic a nevoii de 
înformare continuă, a 
învăţării pe tot parcursul 
vieţii 

Anual 
(septembrie/ 
octombrie 

Director  
Responsabil cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea 

Planul instituţional de 
dezvoltarea profesională 

5.  Participarea cadrelor 
didactice ale grădiniţei la 
programe europene 

Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale în spiritul 
valorilor democraţiei  
Creşterea calităţii 
procesului instructiv-
educativ 
Creşterea atractivităţii 
unităţii de învăţământ 

Conform 
Calendarului 
de acţiuni 
stabilit de 
organizatori 

Consilier educativ 
Responsabil cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea 

Numărul de cadre didactice 
participante la programe 
europene 
Numărul părinţilor care 
solicită înscrierea copiilor în 
unitatea noastră de 
învăţământ 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 2: Asigurarea  condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ  şi de siguranţă 
necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în grădiniţ 
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE: Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi de siguranţă 

 
ACTIVITATEA 1: Asigurarea resurselor umane/materiale /financiare, pentru începerea anului şcolar în bune condiţii  

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Asigurarea documentelor 
curriculare şi materialelor 
auxiliare (caiete de lucru) 
specifice grădiniţei 

Toate cadrele didactice ale 
grădiniţei vor fi informate 
cu privire la schimbările 
survenite în domeniul 
educaţiei timpurii 
Toţi copiii vor beneficia de 
caiete de lucru şi 
rechizitele 
corespunzătoare vârstei 
(grupei pe care o 
frecventează) 

15 
septembrie 
Anual  

Director  Existenţa documentelor 
curriculare şi a auxiliarelor 
didactce pentru copii 

2.  Întocmirea orarului pe 
nivele de vârstă 

Respectarea termenului 
de realizare a orarului 
pentru fiecare grupă a 
grădiniţei 

15 
septembrie 
Anual  

Responsabil Comisie 
metodică 

Orare pe nivele de vârstă 
afişate la fiecare grupă, 
pentru a fi cunoscute de 
către părinţi 

3.  Asigurarea cu personal 
didactic calificat şi 
repartizarea acestora pe 
grupe  

Grupele aprobate prin 
Planul de şcolarizare, vor 
fi coordonate de cadre 
didactice calificate  

1 septembrie 
Anual  

Director  Încadrarea cu personal 
didactic de specialitate 
100% 

4.  Efectuarea lucrărilor de 
reparaţii, a curăţeniei 
generale şi igienzarea 
unităţii de învăţământ 

Anual, la 31 august, 
unitatea de învăţământ 
este pregătită pentru 
începerea noului an şcolar  

31 august  
Anual 

Director  
Administrator de 
patrimoniu 

Începerea anului şcolar în 
condiţii foarte bune 

5.  Amenajarea 
corespunzătoare a 
spaţiului educaţional al 
grădiniţei (săli de grupe, 
holurile grădiniţei, curtea 
grădiniţei, birouri, 
cabinete, bloc alimentar 
etc.) 

Condiţii foarte bune de 
începere a anului şcolar 

15 
septembrie  
Anual  

Director 
Cadre didactice 
Administrator de 
patrimoniu 

Mediul ambiental 
corespunzător standardelor 
calităţii 

6.  Pregătirea unităţii de 
învăţământ pentru 
sezonul rece (verificarea 
centralei termice şi a 
instalaţiei aferente) 

Un mediu ambiant 
corespunzător, din punct 
de vedere termic 

1 octombrie 
Anual  

Director 
Administrator de 
patrimoniu 

Funcţionarea instalaţiei 
termice la parametri 
normali 
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7.  Organizarea selecţiei de 
oferte a furnizorilor de 
servicii (analize medicale, 
S.S.M., produse alimentare 
pentru prepararea hranei 
copiilor, asigurarea 
asistenţei tehnice a 
centralei termice etc.)  

Servicii de calitate 1 septembrie 
Anual  

Director 
Contabil şef 
Administrator de 
patrimoniu 

Preţuri mici al furnizorilor 
de servicii 

8.  Efectuarea controlului 
documentelor specifice 
prin: constatarea 
evidenţei acestora la 
fiecare Comisie de lucru, 
păstrarea, arhivarea şi 
inventarierea 
documentelor din anul 
şcolar trecut 

Arhivarea şi inventarierea 
documentelor 

1 octombrie  
Anual  

Director 
Secretar 
 

Existenţa documentelor 
inventariate 

9.  Obţinerea de resurse 
financiare prin 
sponsorizări, donaţii, 
colectarea de materiale 
refolosibile etc. cu 
respectarea legislaţiei în 
vigoare 

Îmbunătăţirea bazei 
materiale a unităţii de 
învăţământ şi a mediului 
ambiental al acesteia 

Permanent  Cadre didactice  Încheierea unor Contracte 
de sponsorizare, procese-
verbale etc.  

10.  Extinderea localului 
unităţii de învăţământ 
 

Cuprinderea tuturor 
copiilor ai căror părinţi au 
făcut cereri de înscriere în 
unitatea nostră de 
învăţământ 
Creşterea satisfacţiei 
părinţilor privind 
cuprinderea copiilor în 
grădiniţă 
Îmbunătăţirea activităţii 
metodico-ştiinţifică a 
cadrelor didactice ale 
unităţii de învăţământ 

2015-2019 Director 
Administraţie locală - 
Primărie 

Extinderea numărului de 
grupe  
Existenţa unui spaţiu pentru 
desfăşurarea unor 
programe educative, a 
Consiliului profesoral şi a 
Comisiei metodice a 
cadrelor didactice ale 
grădiniţei  

 
ACTIVITATEA 2: Analiza şi diagnoza activităţii instructiv-educative pentru anul în curs 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Realizarea analizei şi 
diagnozei activităţii 
desfăşurate în cadrul 
Comisiei metodice şi în 
cadrul Comisiilor de lucru 
Realizarea analizei şi 
diagnozei activităţii 
desfăşurate în cadrul 
activităţii educative 
Realizarea analizei şi 
diagnozei activităţii 
desfăşurate în cadrul 
celorlalte compartimente 
ale grădiniţei  

Respectarea termenelor 
stabilite pentru analiză 

1 octombrie  
Anual  

Director 
Responsabil Comisie 
metodică 

Rapoarte de analiză a 
activităţii 

2.  Întocmirea Raportului 
privind activitatea  
desfăşurată în anul şcolar 
precedent 

Informaţii privind starea 
învăţământului a anului 
şcolar trecut   

Octombrie  
Anual 
 

Director  
Coordonator C.E.A.C.  

Întomirea Raportului de 
analiză 
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ACTIVITATEA 3: Proiectarea şi organizarea activităţii educaţionale pentru anul în curs 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Constituirea comisiilor de 
lucru şi repartizarea 
atribuţiilor/sarcinilor 
pentru responsabilii şi 
membrii colectivelor de 
lucru  

Cunoaşterea şi 
respecterarea 
atribuţiilor/sarcinilor în 
comisiile de lucru, de către 
toate cadrele didactice 
membre ale acestora  

Septembrie 
Anual  

Director  Dezii de constituire  

2.  Întocmirea Planificării 
activităţii didactice, pe 
grupe (anual, semestrial, 
săptămânal) 

Respectarea termenului 
proiectării didactice a 
activităţii instructiv-
educative, pe grupe 

Septembrie/ 
săptămânal 
 

Director  Vizarea săptămânală a 
proiectării didactice 

3.  Prezentarea C.D.S., 
aprobarea în C.A. al 
grădiniţei şi avizarea 
acestora de către 
inspectorii de specialitate 

Satisfacerea opţiunilor 
părinţilor şi a copiilor 
acestora 

Iunie  
Anual 
 

Director  Procedură de sistem pentru 
stabilirea opţionalelor la 
nivelul unităţii de 
învăţământ 
Avizul inspectorului de 
specialitate 

4.  Stabilirea programelor şi 
proiectelor recomandate 
de Scrisoarea metodică a 
ministerului pentru 
învăţământul preşcolar, ce 
se vor derula la nivel de 
unitate de învăţământ 

Rezultate bune şi foarte 
bune ale preşcolarilor 
participanţi la 
concursurile organizate la 
nivelul unităţii de 
învăţământ 

Conform 
calendaruluio 
stabilit în 
cadrul 
fiecărui 
program sau 
proiect 
derulat la 
nivelul 
grădiniţei 

Director 
Consilier educativ 

Încheierea unor Contracte 
de parteneriat/ Protocoale 
de colaborare  
Diplome  
Adeverinţe 
 

5.  Elaborarea şi aprobarea 
Proiectului de Dezvoltare 
Instituţională pentru 
perioada 2015-2019 
 

Creşterea calităţii tuturor 
serviciilor pe care unitatea 
noastră de învăţământ le 
oferă antepreşcolarilo/ 
preşcolarilor care ne 
frecventează unitatea de 
învăţământ 

Septembrie 
2015 

Director  
Echipa de elaborare a 
P.D.I. 

Existenţa Proiectului de 
Dezvoltatre Instituţională 

6.  Elaborarea Planului 
operaţional al grădiniţei, 
al Planului managerial al 
grădiniţei şi a celorlalte 
documente manageriale 
specifice grădiniţei 

Respectarea ţintelor 
strategice şi a strategiei 
P.D.I. 

Septembrie  
Anual  

Director  
Echipele de elaborare 
stabilite la nivelul 
unităţii de învăţământ 

Existenţa documentelor 
manageriale a grădiniţei  

7.  Întocmirea şi aprobarea 
Planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 
următor 

Realizarea Planului de 
realizare propus 

Ianuarie  
Februarie  
Anual 
 

Director  Concordanţă cu numărul de 
copii  
Cererile părinţilor pentru 
reînscrieri/ înscrieri 

 
ACTIVITATEA 4: Organizarea resurselor umane 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Încadrarea cu personal 
didactic necesar 
numărului de posturi  

La toate grupele să fie  
personal didactic calificat 

Septembrie  
Anual 
 

Director  Completarea statelor de 
funcţii 

2.  Asigurarea cu personal 
necesar (personal 
administrativ/ nedidactic) 

Numărul salariaţilor să fie 
în conformitate cu nevoile 
grădiniţei 

Septembrie  
Anual 
 

Director  Completarea statelor de 
funcţii 
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3.  Înscrierea copiilor în 
conformitate cu 
normativele în vigoare   

Satisfacerea cererilor 
părinţilor 

Septembrie  
Anual  

Director  Completarea Registrului de 
înscrieri 
Toate cataloagele grupelor 
să fie completate corect 

4.  Completarea Fişei 
postului pentru întregul 
personal al grădiniţei şi 
asigurarea transparenţei 
şi corectitudinii în relaţiile 
cu acesta 

Completarea la timp a 
Fişelor postului pentru toţi 
salariaţii unităţii de 
învăţământ 

Septembrie  
Anual 
 

Director  Completarea corectă a 
Fişelor postului pentru toţi 
salariaţii grădiniţei 

 
ACTIVITATEA 5: Asigurarea şi menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru copiii care frecventează unitatea 
de învăţământ şi pentru toţi salariaţii unităţii de învăţământ 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Instalarea unui sitem de 
supraveghere a unităţii de 
învăţământ (spaţiul din 
curtea grădiniţei) 

Eliminarea actelor de 
intrare prin efracţie în 
unitatea de învăţământ 
Diminuarea sau eliminarea 
pagubelor provocate de 
locatarii din cartier, 
bunurilor grădiniţei 
Creşterea gradului de 
siguranţă şi securitate în 
unitatea de învăţământ 

1decembrie 
2015 

Director  
Preşedinte Asociaţia 
de părinţi ,,Viitorul 
copiilor, prioritatea 
noastră!’’ 

Spaţiul şi bunurile din 
curtea grădiniţei nu mai 
sunt deteriorate 

2.  Respectarea Procedurii 
operaţionale privind 
accesul în unitatea de 
învăţământ 

Prevenirea incidentelor de 
natură să pericliteze 
siguranţa copiilor şi a 
personalului grădiniţei şi 
să perturbeze activitatea 
din incinta acesteia 

Permanent  Director 
Ofiţerul de serviciu 

Redactarea zilnică a 
procesului-verbal după 
efectuarea serviciului pe 
grădiniţă 

3.  Cunoaşterea de către 
întregul personal al 
grădiniţei a normelor 
privind S.S.M. şi semnarea 
Fişelor specifice 

Pe parcursul anului şcolar 
să nu se înregistreze 
evenimente/incidente 
nedorite 

Ori de câte 
ori situaţia o 
impune 
(periodic sau 
la 
reînceperea 
servicilui 
după o 
întrerupere 
de minim 3 
luni) 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Serviciul este 
externalizat  

Completarea la timp a 
documentelor ce se impun 

4.  Organizarea practicii 
pedagogice la nivel de 
unitate – instruirea 
elevilor şi semnarea 
fişelor specifice  

Desfăşurarea practicii 
pedagogice în bune 
condiţii 

Anual  Director  
Coordonator/ 
îndrumător de 
practică pedagogică 
 

Elaborarea unei Proceduri 
de sistem privind 
desfăşurarea practicii 
pedagogice 

5.  Cunoaşterea de către 
părinţii copiilor care 
frecventează grădiniţa a 
R.O.I. şi a Procedurii de 
acces în perimetrul 
unităţii de învăţământ 

Creşterea gradului de 
securitate şi siguranţă din 
grădiniţă 

Permanent  Director 
Cadre didactice 

Prelucrarea R.O.I. la toate 
grupele grădiniţei  

6.  Asigurarea spaţiului 
necesar arhivării şi 
păstrării documentelor 
unităţii de învăţământ 

Respectarea 
Nomenclatorului de 
arhivare al grădiniţei 

Permanent  Director 
Secretar  
Serviciul este 
externalizat  

Păstrarea în siguranţă a 
documentelor arhivate 
Respectarea 
Nomenclatorului de 
arhivare al grădiniţei 

7.  Asigurarea condiţiilor Condiţii optime de Permanent  Director Condiţiile bune de 
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necesare privind 
iluminatul, încălzirea, 
alimentarea cu apă, 
canalizare etc. 

desfăşurare a activităţii în 
uniutatea de învăţământ 

Administrator de 
patrimoniu 

funcţionare, fără incidente 
Lipsa sesizărilor din partea 
părinţilor copiilor care 
frecventează grădiniţa 

8.  Asigurarea respectării 
normelor de igienă 
şcolară, a normelor de 
protecţie civilă şi P.S.I. 

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţii 
din incinta unităţii de 
învăţământ 

Permanent  Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Responsabil P.S.I.  

Consemnările organelor de 
control 

9.  Îmbunătăţirea serviciilor 
medicale pentru copiii 
grădiniţei  

Servicii medicale pentru 
copii prompte şi eficiente 
– o mai mare implicare a 
medicului de la Cabinetul 
şcolar Nr. 7 

Permanent  Director  
 

Efectuarea triajului zilnic de 
către asistenta medicală 
Implicarea asistentei 
medicale în educaţia 
sanitară a copiilor 
grădiniţei, alături de cadrele 
didactice 

10.  Colaborarea cu organele 
de poliţie, în vederea 
supravegherii 
perimetrului grădiniţei, 
pentru prevenirea actelor 
reprobabile şi implicarea 
acestora în activităţi cu 
caracter educativ sau 
participarea la şedinţele 
cu părinţii copiilor din 
grădiniţă 

Reducerea pagubelor 
aduse spaţiului din curtea 
grădiniţei 
Stoparea  tendinţelor de 
intrare prin efracţie în 
unitatea de învăţământ 
Formarea la preşcolari a 
unor deprinderi moral-
civice  
Însuşirea de către copii a 
normelor de conduită 
socială 

Permanent  Director  
Administrator de 
patrimoniu 

Participarea unor 
reprezentanţi ai Poliţiei la 
activităţi educative 
organizate în unitatea de 
învăţământ 
Încheierea unor Contracte 
de colaborare 

11.  Consolidarea 
parteneriatului grădiniţă – 
familie - comunitate 

Conştientizarea părinţilor 
despre rolul pe care îl au 
în formarea unor trăsături 
de caracter pozitive, în  
formarea viitorului 
cetăţean  

Permanent  Director 
Cadre didactice  

Participarea tuturor 
partenerilor în educaţie, la 
acţiuni comune 

 
ŢINTA STRATEGICĂ 3: Creşterea interesului cadrelor didactice ale grădiniţei şi a părinţilor antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la 
promovarea practicilor democratice, la exersarea în instituţie a unor responsabilităţi civice 
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE: Realizarea unor activităţi educative pentru exersarea în unitatea de învăţământ a unor 
responsabilităţi civice 

 
ACTIVITATEA 1: Crearea cadrului potrivit manifestării personalităţii copiilor şi interiorizării varilor morale 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.  Organizarea şi 
desfăşurarea unor 
activităţi prin care să se 
dezvolte competenţe 
interpersonale, civice, 
morale, de 
autocunoaştere, culturale, 
interculturale şi 
anteprenoriale  

Creşterea interesului 
cadrelor didactice şi a 
părinţilor de a se implica 
în activităţi care au drept 
scop educarea 
antepreşcolarilor/preşcol
arilor în spiritul valorilor 
morale autentince 
Dezvoltatrea abilităţilor 
de negociere pentru 
realizarea unor venituri  
Creşterea respectului de 
sine în rândul 
preşcolarilor 

Permanent  Director 
Consilier educativ 
Consilier etic 
Cadre didactice 

Participarea şi implicarea 
unui număr mare de părinţi 
şi parteneri în activităţile 
organizate în grădiniţă 
Programe de activitate 

2.  Investigarea/aprecierea Formarea competenţelor Permanent  Director Competenţele dezvoltate şi 
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faptelor şi evenimentelor 
sociale din comunitatea 
locală, naţională, 
europeană 

de a lucra în echipă, de a 
preveni şi rezolva 
situaţiile de conflict, de a 
se comporta în situaţii 
cotidiene în baza 
normelor şi valorilor 
moralspirituale, de a alege 
modul sănătos de viaţă, de 
receptare a culturii 
naţionale şi a culturilor 
europene, de a aprecia 
diversitatea culturală a 
lumii şi de a fi tolerant la 
valorile culturale ale altor 
etnii, culturale, 
interculturale (de a 
recepta şi de a crea valori) 

Consilier educativ 
Consilier etic 
Cadre didactice 

formate  
Schimbarea atitudinii 
părinţilor faţă de solicitările 
grădiniţei 

3.  Creşterea interesului 
preşcolarilor şi părinţilor 
acestora pentru 
activităţile 
extracurriculare 
organizate la nivelul 
unităţii de învăţământ 
(proiecte şi programe 
iniţiate de grădiniţă şi 
propuse de ministerul 
educaţiei în Scrisoarea 
metodică) 

Dezvoltarea spiritului 
competitiv în rândul 
preşcolarilor 

Permanent  Director  
Consilier educativ 
Cadre didactice  

Numărul de premii obţinute  
Portofoliul individual al 
copiilor 

4.  Implicarea preşcolarilor şi 
a părinţilor în acţiuni de 
voluntariat pentru 
întreţinerea şi amenajarea 
spţiului verde din curtea 
grădiniţei, pentru 
respectarea şi protejarea 
frumuseţilor naturii, în 
spiritul dezvoltării 
durabile 

Menţinerea unui mediu 
ambiant al spaţiului verde 
Schimbarea atitudinii 
tuturor celor implicaţi faţă 
de mediul înconjurător 

Permanent Consilier educativ 
Cadre didactice 

Numărul de acţiuni cu 
caracter ecologic, organizate 
la nivelul unităţii de 
învăţământ 

5.  Implicarea preşcolarilor şi 
părinţilor acestora în 
acţiuni de voluntariat 
pentru întrajutorarea 
copiilor şi familiilor aflate 
în dificultate 

Solidaritatea cu 
persoanele cu nevoi 
speciale sau financiare 

Permanent Consilier educativ 
Cadre didactice 

Protocoale de colaborare  
Programe de activitate 
Procese-verbale 

6.  Valorificarea 
evenimentelor istorice şi 
culturale, a evenimentelor 
din viaţa copiilor (ziua de 
naştere, ziua prenumelui), 
pentru cultivarea 
respectului faţă de om, 
faţă de comunitatea locală, 
pentru respectarea şi 
protejarea tradiţiilor, 
obiceiurilor locale 
Promovarea unui mod de 
viaţă sănătos 

Adoptarea unei atitudini 
pozitive faţă de situaţiile 
date 
Respectarea modului de 
viaţă sănătos 

Permanent Consilier educativ 
Cadre didactice 

Activităţile organizate  
Programele de activităţi 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 4: Reconsiderarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor în scopul 
eficietizării activităţilor şi al adecvării la nevoile beneficiarilor 
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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE: Managementul la nivelul unităţii de învăţământ şi al grupelor de antepreşcolari/ 
preşcolari 

 

ACTIVITATEA 1: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul grupelor şi al nităţii de învăţământ  

 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  Constituire comisiilor de 
lucru şi repartizarea 
atribuţiilor şi sarcinilor 
pentru responsabili şi 
membrii 

Valorificarea potenţialului 
individual prin consultare 
şi implicare  

Septembrie  
Anual  

Director  Decizii  

2.  Aplicarea de către 
unitatea de învăţământ a 
documentelor de politică 
educaţională laborate 
extern şi intern, a 
reglementărilor în 
vigoare, a Adreselor, 
Notelor, Ordinelor, 
precizărilor I.S.J. Gorj, 
respectiv Ministerului 
educaţiei 
Prelucrarea 
regulamentelor şi a 
legislaţiei în vigoare la 
nivelul unităţii de 
învăţământ şi la nivelul 
fiecărei grupe  

Cunoaşterea, respectarea 
şi aplicarea salariaţilor 
unităţii de învăţământ a 
documentelor de politică 
educaţională laborate 
extern şi intern, a 
reglementărilor în 
vigoare, a Adreselor, 
Notelor, Ordinelor, 
precizărilor I.S.J. Gorj, 
respectiv Ministerului 
educaţiei 

Permanent  Director  
Cadre didactice 

Afişarea tuturor 
documentelor manageriale 
pentru a fi studiate de către 
cei interesaţi 
Documente de luare la 
cunoştinţă semnate de 
personalul grădiniţei şi 
părinţii copiilor care 
frecventează unitatea de 
învăţământ 

3.  Organizarea/ 
reorganizarea  
Comitetelor de părinţi la 
nivelul fiecărei grupe din 
grădiniţă şi a Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor 
Elaborarea Planificării 
activităţilor de consiliere a 
părinţilor   

Eficientizarea activităţii 
Comitetelor de părinţi, a 
Consiliului Reprezentativ 
al Părinţilor şi a Asociaţiei 
de părinţi ,,Viitorul 
copiilor, prioritatea 
noastră!’’ 

Septembrie  
Anual  

Director  
Cadre didactice  

Documente specifice la 
nivelul grupelor şi la nivelul 
grădiniţei 

4.  Completarea bazei de date 
necesare unei bune 
desfăşurări a întregii 
activităţi specifice din 
grădiniţă 

Creşterea calităţii tuturor 
serviciilor pe care unitatea 
de învăţământ le oferă 
beneficiarilor direcţi şi 
indirecţi 

Octombrie  
Anual  

Director 
Responsabil SIIIR 
Responsabil Comisie 
pentru prevenirea 
discriminării 
 

Existenţa unei baze de date  

5.  Valorificarea cutumelor 
grădiniţei şi 
promovarealor în 
comunitate prin 
organizarea de activităţi, 
popularizarea în mass-
media locală (radio, T.V., 
presă etc), în revista 
grădiniţei, pe didactic.ro 
etc. 

Menţinerea  prestigiului 
unităţii de învăţământ la 
nivel de comunitate locală 

Permanent  Director 
Responsabil cu 
imaginea grădiniţei 

Numărul mare de solicitări 
pentru înscrierea copiilor la 
unitatea noastră de 
învăţământ 

6.  Monitorizarea calităţii 
activităţii comisiilor de 
lucru ale grădiniţei 

Imbunătăţirea funcţionării 
comisiilor de lucru  

Semestrial 
Anual  

Director  
Responsabili comisii 

Elaborarea Rapoartelor de 
activitate de către 
responsabilii fiecărei 
comisii constituite la nivelul 
grădiniţei 

7.  Încurajarea şi susţinerea Creşterea prestigiului Periodic  Director Încheierea unor 
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iniţiativelor ce au drept 
scop creşterea calităţii 
educaţiei şi promovarea  
grădiniţei la nivel local, 
judeţean, naţional, 
internaţional 

grădiniţei la nivel 
regional, naţional şi 
internaţional 

Responsabil cu 
imaginea grădiniţei 
Consilier educativ 

parteneriate 
Diplome  
Adeverinţe de participare 
Popularizarea acţiunilor 
grădiniţei în pmass-media 
locală şi internet 

8.  Evaluarea cadrelor 
didactice prin asistenţe la 
activităţi 
Susţinerea de activităţi 
demonstrative în cadrul 
Comisiei metodice 

Îmbunătăţirea stilului de 
lucru al cadrelor didactice 
ale grădiniţei 

Conform 
graficului de 
asistenţă şi a 
Planului 
managerial al 
Comisiei 
metodice 

Director 
Responsabil Comisie 
metodică 

Procesele-verbale ale 
Comisiei metodice 
Observaţiile şi aprecierile 
din Fişele de asistenţă 

 

ACTIVITATEA 2: Monitorizarea corectitudinii întocmirii documentelor şcolare şi a Portofoliului educatoarei 
 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  Verificarea corectitudinii 
completării cataloagelor 
de la fiecare drupă de 
copii din grădiniţă 

Completarea corectă a 
cataloagelor  

Octombrie  
Decembrie  
Iunie  

Director  Toate rubricile catalogului 
completate  

2.  Completarea Portofoliului 
educatoarei 

Toate cadrele didactice au 
Portofoliul profesional  

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice 
Coordonator C.E.A.C.  
 

Existenţa Portofoliului 
profesional la toate grupele 
grădiniţei 

 
 

ACTIVITATEA 3: Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral 
 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  Respectarea legislaţiei 
pentru întocmirea 
Planurilor manageriale ale 
Consiliului de 
Administraţie şi 
Consiliului Profesoral 

Respectarea termenelor 
de desfăşurare  a 
şedinţelor de lucru din 
cadrul Consiliului de 
Administraţie şi 
Consiliului Profesoral 

Lunar  
Ori de cuaţia 
o impune 

Director  Planuri manageriale 
Procese-verbale 

2.  Stabilirea unei tematici 
lunare realiste şi utile 

Respectarea legislaţie în 
vigoare, cu privire la 
stabilirea tematicii 

Lunar  Director  

 
Procese-verbale  

3.  Informarea promptă a 
persoanelor implicate în 
realizarea materialelor 
supuse dezbaterii 

Desfăşurarea şedinţelor în 
condiţii optime 
Implicarea cu simţ de 
răspundere  

Lunar  Director  Elaborarea  materialelor 
impuse de tematica 
şedinţelor 

4.  Convocarea în timp util şi 
facilitarea accesului la 
documentele supuse 
dezbaterii 

Seriozitate şi 
responsabilitate din partea 
participanţilor 

Lunar  Secretar  Semnarea Convocatoarelor 
de către toţi cei menţionaţi 

 

ACTIVITATEA 4: Completarea Raportului anual de evaluare internă de către C.E.A.C. 
 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  Evaluarea internă a 
activităţii grădiniţei, în 
fiecare an şcolar 

Elaborarea Raportului de 
evaluare internă la termen 

Octombrie  
Anual  

Coordonator C.E.A.C. Încărcarea Raportului pe 
platforma A.R.A.C.I.P. 

2.  Propunerea şi discutarea 
Planului de îmbunătăţire a 
calităţii pentru anul şcolar 
următor  

Îmbunătăţirea calităţii 
întregii activităţi specifice 
grădiniţei 

Octombrie  
Anual  

Coordonator C.E.A.C.  Elaborarea Planului de 
îmbunătăţire a calităţii 
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3.  Monitorizarea activităţii 
C.E.A.C 

Respectarea Procedurii de 
colectare a datelor/ 
informaţiilor necesare 
întocmirii Raportului 
semestrial/anual de către 
coordonatorul C.E.A.C.  

Semestrial/ 
Anual 

Director  
 

Întocmirea Rapoartelor 
semestriale şi a celui anual 

 

ŢINTA STRATEGICĂ 5: Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia copiilor care 
frecventează grădiniţa, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale 
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE: Promovarea imaginii unităţii de învăţământ pe plan local, naţional şi european 

 

ACTIVITATEA 1: Implicarea cadrelor didactice în proiecte şi programe ce vor conduce la dezvoltarea relaţiilor cu 
comunitatea 

 
NR. 

CRT. 
OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
1.  Iniţierea de programe şi 

activităţi cu caracter 
comunitar şi a unor 
activităţi extracurriculare 
în regim de parteneriat 

Realizarea de activităţi la 
care să participe un 
număr mare de preşcolari 
şi părinţi 

Conform 
Calendarului 
de acţiuni 
stabilit de 
comun cu 
partenerii 

Director 
Consilier educativ  

Programul activităţilor 
Albume foto 
Numărul mare de copii şi 
părinţi implicaţi în acţiunile 
de parteneriat 

2.  Organizarea zilelor 
grădiniţei 

Creşterea prestigiului 
grădiniţei în comunitate 

Martie  
Anual  

Director 
Consilier educativ 

Popularizarea acţiunilor 
specifice în presa locală 
Elaborarea unor programe 
de activităţi specifice  

3.  Armonizarea Ofertei 
educaţionale a grădiniţei 
cu cerinţele comunităţii 
locale (se va ţine cont de 
resursele umane şi 
materiale, de solicitările 
părinţilor , de problemele 
legate de apartenenţa la 
Comunitatea Europeană) 

Oferta educaţională va 
reflecta aşteptările 
beneficiarilor indirecţi şi 
ale comunităţii locale  

Anual  Director  
Consilier educativ 

Elaborarea Ofertei 
educaţionale pe baza 
solicitărilor părinţilor  

4.  Popularizarea rezultatelor 
obţinute de copiii 
grădiniţei  

Creşterea atractivităţii 
unităţii de învăţământ 

Periodic  Consilier educativ 
Responsabil cu 
imaginea grădiniţei  

Numărul mare de copii 
premiaţi la diversele 
concursuri  
Implicarea mass-mediei la 
acţiunile organizate de 
grădiniţă 

5.  Organizarea de activităţi 
în cadrul comunităţii, în 
vederea păstrării 
elementelor valoroase din 
tradiţia grădiniţei şi 
promovarea lor în afara 
acesteia  

Cunoaşterea specificului 
grădiniţei la nivelul 
comunităţii şi în afara 
acesteia 

Periodic  Director 
Consilier educativ  

Procese-verbale 
Informări  

6.  Reactualizarea bazei de 
date cu potenţiali 
parteneri  

Cunoaşterea datelor de 
contact de către cadrele 
didactice ale grădiniţei  

Octombrie  
Anual  

Consilier educativ 
Secretar  

Existenţa unei baze de date  

 

ACTIVITATEA 2: Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor 
 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

1.  Continuarea 
parteneriatelor cu 
instituţii ale comunităţii 
locale, din ţară şi din 

Derularea unor acţiuni 
comune  

Permanent  Director 
Consilier educativ 

Implicarea unui număr 
mare de participanţi în 
acţiunile organizate  
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străinătate  
2.  Reactualizarea 

parteneriatelor  
Implicarea într-un mare a 
părinţilor copiilor care 
frecventează grădiniţa  

În funcţie de 
termenele 
expirate  

Director  
Consilier educativ 

Creşterea numărului de 
parteneri în educaţie  

3.  Colaborarea cu instituţiile 
partenere în educaţie 
(poliţie, muzeu, bibliotecă, 
pompieri, etc.) 

Organizarea unor acţiuni 
comune 

Când este 
cazul 
Conform 
calendarului 
de acţiuni 
stabilit de 
comun acord, 
de către 
părţile 
implcate  

Director  
Consilier educativ 

Existenţa unor Contracte de 
colaborare/Protocoale de 
colaborare 

4.  Colaborarea cu O.N.G.-uri, 
asociaţii, fundaţii etc. 

Bună colaborare  Când este 
cazul  

Director  
Consilier educativ 

Existenţa unor parteneriate 

XII. FONDURILE NECESARE 

Fondurile necesare îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor Grădiniţei cu Program Prelungit  
,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, Gorj,  în următorii ani sunt estimate astfel: 
 

MII LEI ANII 
2016 2017 2018 2019 

Fonduri alocate de la bugetul local 
 

1387 1483 1520 1570 

Fonduri alocate de la bugetul de stat 
 

5 6 7 8 

Venituri extrabugetare (estimări) 
 

250 260 270 280 

 
XIII. INDICATORI DE REALIZARE 
 Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat; 
 Raportul de evaluare internă A.R.A.C.I.P.; 
 Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii; 
 Finalităţi ale parteneriatelor derulate; 
 Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor; 
 Modul de cheltuire a bugetului proiectat; 
 Fonduri extrabugetare obţinute şi problemele rezolvate cu acestea; 
 Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi 

utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică; 
 Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive; 
 Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate; 
 
XIV. PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE AL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI 

EMINESCU’’, TG-JIU, GORJ PENTRU PERIOADA 2015-2019 
 

GRUPA 
 

NUMĂR GRUPE/ 
2015-2016 

NUMĂR GRUPE/ 
2016-2017 

NUMĂR GRUPE/ 
2017-2018 

NUMĂR GRUPE/ 
2018-2019 

ANTEPREŞCOLARĂ 1 2 2 2 

MICĂ 2 4 3 2 

MIJLOCIE  3 2 4 3 

MARE 6 4 3 5 
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TOTAL 12 12 12 12 

 
NOTĂ: 
 Dacă în perioada 2015-2019 va fi realizată extinderea unităţii de învăţământ, Planul de şcolarizare se va 

schimba. 
 

XV. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi 

managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat. 
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială 

semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii. 
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm 

şi la care ne raportăm: antepreşcolari/preşcolari, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală 
şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi. 
 

XV.1. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII P.D.I.-ULUI 
1. Echipa de lucru: 
 întâlniri de informare, actualizare; 
 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 
 întâlniri cu membrii C.E.A.C. 
2. Echipa managerială: 
 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul C.A., tematica C.P.; 
 discuţii de informare, feed-back; 
 rapoarte semestriale; 
 rapoarte anuale; 
 analiza rapoartelor C.E.A.C.. 
3. Responsabili Comisie Metodică şi Comisii de lucru: 
 planuri manageriale pentru implementarea P.D.I.-ului; 
 rapoarte semestriale şi lunare; 
 fişe de autoevaluare; 
 portofoliile membrilor Comisiilor; 
 asistenţe/interasistenţe; 
 activităţi demonastrative; 
 acţiuni extracurriculare; 
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 

 
XV.2. MONITORIZAREA INTERNĂ 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA RESPONSABIL TERMEN ÎNREGISTARREA 
REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 
Proiectului de 
dezvoltare 
instituţională  

Director 
Responsabil Comisie metodică 
Comisia pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii 
Comisia pentru implementarea 
şi dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial 

Septembrie 
2015 – 2019 

(anual) 

Produsul final Fişă de apreciere Criteriile de realizare 
a P.D.I. 

2. Curriculum la Decizia 
Şcolii: proiectare şi 
aplicare 

Director  
Responsabil Comisie metodică 

Septembrie 
2015 – 2019 

Anual 

Proiect C.D.Ş. Fişe de evaluare Standardele de 
evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 
formare 

Director 
Responsabil cu formarea 
continuă şi perfecţionarea 
Responsbili de compartimente 

2015 – 2019 
(anual) 

În baza de date a 
grădiniţei 

Liste de prezenţă la 
cursuri/Adeverinţe 
/ 
Certificate/Diplom
e 

Număr de 
personal/cadre 
didactice înscrise 
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4. Starea de 
funcţionalitate a 
clădirii  

Director 
Cadre didactice 
Administrator de patrimoniu 
Contabil şef 

Periodic Registrul de evidenţă 
a reparaţiilor 

Analize 
Rapoarte 

Volumul cheltuielilor 
pentru reparaţii 
curente 

5. Proiecte de parteneriat 
în derulare sau în 
pregătire 

Director  
Consilier educativ 

Lunar În baza de date a 
grădiniţei 

Analize 
Fişe de evaluare 

Număr proiecte 

6. Imaginea grădiniţei, 
reflectată în mass-
media 

Director  
Responsabil cu promovarea 
imaginii grădiniţei 

Periodic În baza de date a 
grădiniţei 

Informări 
Rapoarte 

Apariţii articole în 
presa locală 
Emisiuni T.V. - locală 

 

XV.3. MONITORIZARE EXTERNĂ   
 Va fi realizată de reprezentanţii I.S.J. Gorj , M.E.C.S. 

 
XV.4. EVALUARE INTERNĂ 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA RESPONSABIL TERMEN ÎNREGISTAREA 
REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Realizarea disciplinelor 
opţionale în urma 
chestionării părinţilor 

Director  
Comisia pentru Asigurarea şi 
Evaluarea Calităţii  
Comisia pentru implementarea 
şi dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial 
Responsabil Comisie metodică 

La finalul 
acţiunii 

În baza de date a 
grădiniţei 

Chestionare 
Fişe de apreciere, 
Fişe de analiză a 
documentelor 

Descriptori de 
performanţă 
Număr persoane 
chestionate 
Număr discipline 
opţionale realizate 

2. Creşterea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare, 
reflectată în rezultatele 
antepreşcolarilor/ 
preşcolarilor 

Director 
Comisia pentru Asigurarea şi 
Evaluarea Calităţii  
Comisia pentru implementarea 
şi dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial 
Responsabil Comisie metodică 
Responsabil cu formarea 
continuă şi perfecţionarea 

Semestrial În baza de date a 
grădiniţei 

Analize 
Satistici 

Numărul cadrelor 
didactice formate 
Numărul 
preşcolarilor cu 
rezultate de 
performanţă la 
evaluări şi 
concursuri  

3. Situaţia spaţiilor 
grădiniţei 
(interior/exterior) 

Director 
Comisia pentru Asigurarea şi 
Evaluarea Calităţii  
Comisia pentru implementarea 
şi dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial 

Semestrial În baza de date a 
grădiniţei 

Analize 
Rapoarte 

Creşterea/scăderea 
cheltuielilor de 
întreţinere 

4. Proiecte de parteneriat 
realizate 

Director 
Consilier educativ 

Semestrial În baza de date a 
grădiniţei 

Analize Numărul de 
proiecte şi de 
parteneriat 
aprobate 

5. Realizări ale grădiniţei, 
reflectate în special în 
mass - media locală şi 
naţională 

Director  
Responsabil cu promovarea 
imaginii grădiniţei 

Lunar În baza de date a 
grădinţei 

Rapoarte 
Informări 

Numărul de apariţii 
pozitive în mass-
media 

 

XV.5. EVALUARE EXTERNĂ 
 Va fi realizată de reprezentanţii I.S.J. GORJ/M.E.C.S. 
 

Preocuparea cadrelor didactice va fi orientată spre realizarea unei activități de calitate, bazată pe 
existența în grădiniță a unei atmosfere pozitive de colaborare, de evitare a coflictelor între cadrele didactice, 
personalul didactic auxiliar (acolo unde există), presonalul nedidactic, personalul sanitar (acolo unde există), 
părinți și managerul grădiniței. De asemenea, întregul personal al grădiniței, va fi canalizat spre creșterea 
calității procesului instructiv-educativ, a bazei materiale a grădiniței, a spațiului educațional al grădiniței, a 
spațiului din curtea grădiniței. 

Având în vedere faptul că, grădinița beneficiază de un Centru de Resurse pentru Educație și Dezvoltare, 
cadrele didactice formate vor fi preocupate de oferirea unor servicii complementare celor oferite de grădiniță 
– consilierea formală și informală a copiilor și părinților, diseminarea și popularizarea imaginii grădiniței, 
realizarea de materiale educaționale. 

Prin intemediul acțiunilor propuse, se mai urmărește și îmbunătățirea relațiilor parteneliale dintre 
grădiniță-familie și grădiniță-familie-comunitate locală. 
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Se vor mai face evaluări semestriale și anuale de către: 
 Consiliul de Administrație; 
 Consiliul Profesoral; 
 Comisia Metodică; 
 Inspectori evaluatori; 
 Comitetele de părinți; 
 Consiliul Reprezentativ al Părinților; 
 Comisia pentru Controlul Intern/Managerial; 
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.); 

 
 
 
 

DIRECTOR, 
PROF. ILEANA LASTOVIEŢCHI 

 
 
 
 
 
 


