
1 
 

                               Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21  

                            Adresa: Str. Plăieşilor nr. 35, Iaşi, jud. Iaşi  

                                      Telefon: 0332803949 

                                      E-mail: gpp21iasi@yahoo.com 

                            Website: www.gradinita21piasi.ro 
 

 

                                                        

 

                                                                                                   Nr. 1151/02.09.2022 

                                                                                                   Avizat în CP în 02.09.2022 

                                                                                                   Aprobat CA în 02.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ECHIPA DE ELABORARE: 

 

   Prof. Isache Mioara – membru în consiliul de administraţie 

   Prof. Curcudel Gina Manuela – membru în consiliul de administraţie 

   Prof. Capracea Lenuţa – coordonator comisia pentru mentorat didactic 

   Prof. Munteanu Camelia – coordonator comisia pentru curriculum 

   Prof. Hogaş Talpău Roxana Mihaela – coordonator CEAC 

   Prof. Munteanu Neculai Eusebiu (PhD) – director G.P.P. nr. 21 

   Dascălu Mădălina – preşedinte Asociaţia de Părinţi 

   Tamaşi Roxana – vicepreşedinte Asociaţia de Părinţi 

 

 

 

 

 

PROIECT  

DE DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

 

mailto:gpp21iasi@yahoo.com
http://www.gradinita21piasi.ro/


2 
 

CUPRINS: 

I. PREZENTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IAŞI ŞI A COMUNITĂŢII 

1. ARGUMENT 

2. CONTEXT ISTORIC, SOCIAL, ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC 

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL 

4. OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GRĂDINIŢEI 

II. VIZIUNEA, MISIUNEA ŞI ETHOS-UL GRĂDINIŢEI 

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL G.P.P. 21 IAŞI 

1. RESURSE UMANE 

2. RESURSE MATERIALE 

3. RESURSE FINANCIARE 

4. CURRICULUM 

5. ANALIZA CANTITATIVĂ 

6. ANALIZA CALITATIVĂ 

7. ANALIZA PESTEL 

8. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE – ANALIZA SWOT: 

8.1.1. CURRICULUM 

8.1.2. STRATEGIA DE ACTIVITATE PENTRU CURRICULUM 

8.2.1. RESURSE UMANE 

8.2.2. STRATEGIA DE ACTIVITATE PENTRU RESURSE UMANE 

8.3.1. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

8.3.2. STRATEGIA DE ACTIVITATE PENTRU RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

8.4.1. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

8.4.2. STRATEGIA DE ACTIVITATE PENTRU RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

IV. ŢINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE 

V. REZULTATE AŞTEPTATE 

1. CURRICULUM 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

3. RESURSE UMANE 

4. RELAŢII COMUNITARE 

VI. ETAPE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

VII. NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI FEZABILITATEA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

VIII. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ 

IX. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

X. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

1. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ 

2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA EXTERNĂ 

 

XI. REVIZUIREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 



3 
 

I. PREZENTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 (G.P.P. 21) 

ŞI A COMUNITĂŢII DIN CARE ACEASTA FACE PARTE 

 
I.1. Argument 

 

Strategia de dezvoltare a grădiniţei 2022-2026 defineşte, în plan programatic, identitatea 

Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 din Iaşi, în contextul descentralizării sistemului de 

învățământ ce implică transferul autorității decizionale și creșterea influenței comunității locale. 

Această strategie are un caracter anticipativ şi valoare strategică, definind concepţii şi orizonturi 

clare pentru activitatea din cadrul grădiniţei noastre. Totodată, este rodul analizei și a reflecției 

critice asupra situației de fapt, explorează și valorifică efectiv resursele existente pentru atingerea 

obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor organizaţiei. 

 
I. 2. Context istoric, social, economic şi demografic 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 din Iaşi este situată la extremitatea de vest a 

cartierului Alexandru cel Bun din municipiul Iaşi, situată pe strada Plăieşilor nr. 35 şi este 

înconjurată de blocuri de locuinţe, construite între anii 1970-1980. Alte instituţii cu care se 

învecinează grădiniţa noastră sunt următoarele: Biserica „Sfântul Toma”, Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 7.  

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 a fost înfiinţată în anul 1974. În perioada 

comunistă, în clădirea grădiniţei a funcţionat şi o creşă. După 1995, o dată cu apariţia valului 

demografic negativ, generat de numărul mare de avorturi din anii ’90, grădiniţa şi-a restrâns 

activitatea, jumătate din clădire fiind închiriată Secţiei I de Poliţie Iaşi. Începând cu anul 2000, 

clădirea grădiniţei a intrat în numeroase programe de reabilitare şi modernizare susţinute 

financiar de autorităţile locale. Sporul demografic pozitiv înregistrat în cartierul Alexandru cel 

Bun în perioada 2000-2008, a determinat autorităţile să ia decizia de a realoca grădiniţei spaţiul 

ce fusese închiriat Poliţiei Iaşi. După anul 2008, un rol important în reamenajarea sălilor de clasă,  

în conformitate cu principiile educaţiei timpurii, precum și ȋn evoluția grădiniței l-a avut 

asociaţia de părinţi. 

În anul şcolar 2012-2013, grădiniţa îşi pierde, pentru prima dată în istoria ei, 

personalitatea juridică. Începând însă cu anul şcolar 2013-2014, unitatea îşi recapătă 

personalitatea juridică, fiind considerată una dintre cele mai mari şi reprezentative din oraşul 

Iaşi. În prezent, unitatea de dispune de zece săli de grupă personalizate, de spaţii educaţionale 

dotate cu mobilier adecvat, de o bogată bază materială şi didactică, de centrală termică proprie, 

dar și de conexiunea la sistemul centralizat de ȋncălzire, de reţea Internet, de o curte amenajată cu 

spaţii de joacă pentru copii, de un bloc alimentar modernizat, de un cabinet medical, precum şi 
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de un Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare. Toate aceste resurse existente în oferta 

noastră educaţională au atras, în ultimii ani, un număr mare de solicitări de înscriere ale copiilor 

în grădiniţa noastră. Menţionăm că numărul solicitărilor depăşeşte anual capacitatea maximă de 

200 de locuri, majoritatea părinţilor ce intenţionează să îşi înscrie copilul în grădiniţa noastră 

având venituri medii şi studii superioare. 

 

I.3. Cultura organizaţională şi climatul organizaţional 

 
În urma analizei specificului culturii organizaţionale din grădiniţă, am ajuns la concluzia că 

aceasta este caracterizată prin următoarele valori dominante (Hofstede, 2013): 

- ecartul puterii: managementul grădiniţei are în mod tradiţional un caracter oarecum 

paternalist, fapt ce generează un anumit conformism social al angajaţilor în raport cu 

directorul; pe de altă parte, există ȋn grădiniță și o tendință de micșorare a distanței față de 

putere, tendință ce are la bază o atitudine civică ȋn formare. 

- colectivism: profesorii manifestă loialitate faţă de unitate şi urmăresc adesea realizarea 

binelui colectiv, valorile grădiniţei (starea de bine, bucuria de a învăţa, curiozitatea, 

empatia şi compasiunea) orientând comportamentul angajaţilor. 

- feminitate: pentru angajaţii grădiniţei este mai importantă calitatea vieţii, solidaritatea, 

loialitatea şi starea de bine (well-being) atât a copiilor, cât şi a profesorilor; succesul unui 

angajat într-un anumit domeniu este considerat drept relativ, iar conflictele sunt rezolvate 

mai curând prin compromis şi negociere, decât prin competiţie de idei sau prin 

confruntare de opinii; 

- evitarea incertitudinii: în general, angajaţii manifestă un grad redus de evitare a 

incertitudinii, ei fiind dispuşi să abordeze noi provocări, ȋn special la nivelul practicilor  

educaționale. 

Cultura organizaţională vizează aspectul valoric şi elementele de stabilitate şi continuitate 

(norme scrise şi nescrise, simboluri, valori). Climatul organizaţional, în schimb, se referă la 

atitudinile, credinţele, opiniile şi sentimentele angajaţilor într-un anumit moment şi faţă de o 

anumită problemă. În acest sens, putem afirma că în organizaţia noastră am identificat un nivel 

ridicat de identificare a angajaţilor cu propria organizaţie, precum şi un nivel ridicat de satisfacţie 

faţă de propria muncă, dar şi un nivel relativ mediu de implicare a angajaţilor în noi activităţi. 

În aceste condiţii, conducerea grădiniţei a elaborat Regulamentul de Organizare Internă ce 

cuprinde atât reguli, cât şi practici privind comportamentul şi relaţiile dintre partenerii 

educaţionali din grădiniţă. Regulamentul de Ordine Internă cuprinde atât Ghidul Părinților, cât și 

Ghidul Profesorilor, cele două documente reglementând relațiile cu beneficarii interni și cei 

externi ai grădiniței. Totodată conducerea organizaţiei a elaborat Manualul Calităţii ce conţine 

toate procedurile necesare bunei desfăşurări a activităţii în grădiniţă. 
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I.4. Oferta educaţională a grădiniţei 

 

În grădiniță se asigură desfășurarea activităților de educație timpurie conform curriculumului 

național aprobat prin O.M. nr. 4694/02.08.2019. Programul anual de studiu este structurat în jurul 

celor 6 mari teme incluse în curriculum: Cine sunt/ suntem?, Când, cum și de ce se întâmplă?, Cum 

este, a fost și va fi aici pe Pământ?, Cum exprimăm ceea ce simțim?, Ce și cum vreau să fiu?, Cine și 

cum planifică, organizează o activitate?.  

Activităţile de învăţare desfăşurate cu preşcolarii vizează urmă domenii de dezvoltare: dezvoltarea 

fizică, sănătate și igienă personală, dezvoltarea socio- emoțională, dezvoltarea cognitivă și 

cunoașterea lumii, dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, capacități și 

atitudini de învățare. Categoriile de activități de învățare prezente în planul de învățământ, pentru 

nivelul de învățământ preșcolar sunt: activități pe domenii de învățare (care pot fi activități integrate 

sau pe discipline), jocuri și activități liber-alese, activități pentru dezvoltare personală, activități 

tematice, rutine și tranziții. Aceste  activităţi se desfăşoară cu preşcolarii atât activităţi în incintă, cât 

şi în activităţi aer liber sau vizite tematice. Preşcolarii, profesorii şi părinţii participă, totodată, la 

numeroase activităţi extracurriculare sau activităţi derulate în cadrul unor proiecte realizate cu diferiţi 

parteneri (parcuri, zone de agrement pentru copii, muzee, teatre, şcoli, biserici etc.). 

În vederea individualizării învăţării şi centrării acesteia pe copil, la începutul fiecărui an şcolar, 

sunt identificaţi preşcolarii cu dezvoltare atipică (cu abilităţi înalte sau cu dificultăţi şi întârzieri în 

dezvoltare). În colaborare cu părinţii, cu psihologul, cu logopedul sau cu consilierul şcolar, profesorii 

elaborează şi aplică planuri individualizate de învăţare pentru a asigura dezvoltarea optimală a acestor 

preşcolari cu dezvoltare atipică sau dizarmonică. Pe lângă aceste măsuri, toţi preşcolarii şi toţi părinţii 

sunt implicaţi în derularea unor proiecte educaţionale, precum Sărbătoarea Toamnei, Sărbătoarea 

Crăciunului în Europa, Sărbătoarea Primăverii. Totodată, profesorii în colaborare cu preşcolarii şi 

cu părinţii acestora, organizează şi susţin numeroase activităţi de învăţare de la egali sau activităţile 

opţionale la dispozitivul tehnologic Funtronic. În colaborare cu asociaţia de părinţi, în grădiniţă, se 

desfăşoară şi o serie de activităţi de dezvoltare personală precum limba engleză, dans, şah, micii 

exploratori sau arte plastice.  

În fiecare an şcolar, o parte dintre profesori sunt implicaţi în derularea practicii pedagogice pentru 

studenţii de la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar din cadrul Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Totodată, fiecare familie este 

invitată cel puţin de două ori pe an la şedinţe de consiliere parentală în cadrul cărora este analizat 

progresul în învăţare şi dezvoltare a fiecărui preşcolar. O parte dintre părinţi participă inclusiv la 

cursuri de educaţie parentală.  
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II. VIZIUNEA, MISIUNEA ŞI ETHOS-UL GRĂDINIŢEI 

 
 

II.1. Viziunea 
 

Să fim un reper de excelenţă pentru serviciile de educaţie timpurie din municipiul Iaşi, 

îndeplinind şi adesea întrecând aşteptările beneficiarilor noştrii interni şi externi. 

 

II.2. Misiunea grădiniţei 

 
 

Să fim prima grădiniţă în preferinţele părinţilor din municipiul Iaşi care locuiesc în cartierele 

Alexandru cel Bun, Dacia şi Mircea cel Bătrân, promovând următoarele valori-cheie: 

- starea de bine; 

- curiozitatea şi bucuria copiilor de a ȋnvăța; 

- empatia şi compasiunea. 

 

 
II.3. Ethos-ul grădiniţei 

 
 

Organizaţia noastră dispune de următoarele elemente distincte de identitate: 
 

- sigla grădiniţei; 

- sigla Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Iaşi; 

- sigla Asociației de Părinți „Inocența” 

- Simpozionul Naţional „Bune Practici în Educaţie Timpurie”; 

- Festivalul Național „Știu că am drepturi” 

- imnul grădiniţei; 

- deviza grădiniţei („Noi dăm startul!”); 

- uniforma grădiniţei; 

- site-ul grădiniţei (www.gradinita21piasi.ro) 
 

Aceste elemente sunt cunoscute atât de profesori, cât şi de părinţi şi copii. La sfârşitul lunii 

mai, în fiecare an şcolar, grădiniţa noastră în colaborare cu Asociaţia de părinţi „Inocenţa” 

organizează Zilele Grădiniţei. Menţionăm că în anul 2024, grădiniţa noastră va împlini 50 de ani 

de existenţă. 
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III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL 

GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IAŞI 

 
III.1. Resurse umane 

 
 

III.1 A. Preşcolari 

În grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, sunt înscrişi un număr de 222 de copii 

preşcolari, frecvenţa medie lunară fiind de aproximativ 18 preşcolari. Media copiilor înscrişi la o 

grupă fiind de 22 de copii, în grădiniţă funcţionând 10 grupe de preşcolari. Ȋn ultimii trei ani, la 

nivelul comunității s-a remarcat o scădere a natalității. Prin urmare, numărul de preșcolari care se 

ȋnscriu la grădiniță a scăzut de la un an școlar la altul. Cu toate acestea, solicitările părinților 

depășesc cu mult numărul de locuri disponibile, ȋn mare măsura datorită prestigiului grădiniței ȋn 

comunitate (mai ales că unitatea nu dispune și de creșă precum celelalte grădinițe din zona). 

 
1.1. B. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

La începutul anului şcolar 2022-2023, în grădiniţă îşi desfăşurau activitatea un număr de 37 

de angajaţi, din care 20 de profesori, un contabil, un administrator de patrimoniu, un secretar, 11 

îngrijitoare de copii, doi bucătari şi un muncitor de întreţinere. Pe lângă aceste 37 de persoane, în 

grădiniţă îşi mai desfăşoară activitatea cu normă redusă încă doi angajaţi ai Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională (un profesor logoped şi un consilier şcolar), un medic şcolar cu 

normă redusă, respectiv două asistente medicale cu normă întreagă angajate de Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi. 

 
III.1.1.a. Personalul didactic: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, funcţionau un 

număr de douăzeci de cadre didactice calificate (inclusiv directorul), din care: 

- douăzeci de cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

- douăzeci de profesori în învăţământul preşcolar (cu studii universitare); 

- un profesor logoped şi un consilier şcolar (cu câte o jumătate de normă). 
 

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire şi de formare profesională a cadrelor didactice 

calificate, situaţia se prezintă în felul următor: 

- 19 profesori calificaţi în Alternativa educaţională „Step by Step” (învăţământ preşcolar); 

- 1 cadru didactic cu titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie Timpurie; 

- 16 profesori cu gradul I, 3 profesori cu gradul II  şi un profesor cu definitivatul. 
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- 10 cadre didactice licenţiate în Ştiinţele Educaţiei, specializarea PIPP; 

- 12 cadre didactice cu studii postuniversitare; 

- 6 metodişti ai ISJ Iaşi; 

- 3 responsabili de cerc pedagogic; 

- 1 expert şi formator în calitatea educaţiei; 

- 8 coordonatori de practică pedagogică (Universitatea „Al.I.Cuza”); 

- 2 educatori parentali acreditaţi.  

Vârsta medie a cadrelor didactice este de 43 de ani. În urma analizării acestor informaţii, putem 

afirma că Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi este una dintre unităţile de educaţie timpurie 

cu un nivel ridicat de dezvoltare profesională a resurselor umane. 

 

III.1.1.b. Personalul didactic auxiliar: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, 

existau un administrator financiar cu normă întreagă, un administrator de patrimoniu cu normă 

întreagă, un secretar cu o jumătate de normă, precum și 11 ȋngrijitoare de copii. 

 

III.1.1.c. Personalul nedidactic: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, două 

bucătărese şi un muncitor de întreţinere cu jumătate de normă. 

 

III.1.1.d. Personalul sanitar: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, existau un 

medic şcolar cu normă redusă şi două asistente medicale, fiecare cu normă întreagă. 

 
1.2. Resurse materiale 

Suprafaţa totală a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi este de 5170 m2, din care 

suprafaţa clădirii este de 1220 m2, iar suprafaţa curţii exterioare este de 3950 m2. Clădirea 

grădiniţei are un etaj, două scări interioare şi două intrări în care sunt amplasate câte o rampă 

pentru persoane cu dizabilităţi. 

Clădirea grădiniţei cuprinde: 10 săli de clasă, o cancelarie/bibliotecă, un centru de 

resurse/sală de sport, un cabinet pentru comisiile ce funcţionează în grădiniţă (SCIM, CEAC, 

curriculum şi evaluare, achiziţii publice etc.), 6 holuri/săli de mese, 8 grupuri sanitare, 2 oficii, 4 

birouri, o spălătorie, o arhivă, un cabinet medical, un cabinet de logopedie şi de consiliere, o 

magazie, un bloc alimentar  cu bucătărie şi două spaţii de depozitare pentru alimente, un spaţiu de 

depozitare pentru cărţi şi materiale didactice, două cabinete pentru activităţi opţionale. Sălile de 

clasă au un caracter multifucnţionale, ele fiind utilizate atât în timpul programului destinat 

activităţilor de învăţare, cât şi în timpul programului de odihnă şi relaxare. 

Curtea grădiniţei este înconjurată cu un gard şi amenajată cu: parc de joacă pentru preşcolari, 

un foişor destinat activităţilor în aer liber şi o groapă de nisip. Grădiniţa mai dispune şi de o 
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parcare pentru autoturisme. Grădiniţa a fost inclusă într-un program de reabilitare începând cu 

anul 2000. În urma finalizării acestui program, unitatea noastră a fost renovată şi protejată 

termic. Totodată, grădiniţa dispune de conectare la sistemul centralizat de ȋncălzire (iar ca 

alternativă dispune și de o centrală proprie pe gaz ce asigură agentul termic de încălzire şi apa 

caldă). 

Baza materială a grădiniţei corespunde normativului de dotare minimală pentru instituţiile de 

educaţie timpurie. Spre exemplu, în ceea ce priveşte echipamentele tehnologice, grădiniţa 

dispune de 16 monitoare, 16 calculatoare, 8 DVD-uri, 9 videoproiectoare, o staţie tip combină, 

20 de boxe, 10 aparate foto, 14 multifuncţionale xerox. Toate sălile de grupă sunt conectate la 

Internet prin cablu (fibră optică). Biblioteca grădiniţei conţine aproximativ 282 de titluri (cărţi, 

enciclopedii şi DVD-uri), din care 38 de DVD-uri educaţionale, la care se adaugă peste 300 de 

titluri achiziţionate prin intermediul asociaţiei de părinţi. Sălile de clasă sunt dotate cu rafturi, 

dulapuri, scaune, mese şi paturi suprapuse. Sălile sunt amenajate cu centre de interes (Artă, 

Ştiinţă, Creaţie, Bibliotecă/Alfabetizare, Construcţii, Nisip şi Apă) în care preşcolarii pot 

desfăşura diferite activităţi, utilizând numeroase jocuri, jucării şi materiale didactice. Baza 

materială a grădiniţei s-a diversificat simţitor în ultimii ani, o dată cu dezvoltarea parteneriatului 

cu asociaţia de părinţi. Astfel, comitetele de părinţi, în colaborare cu asociaţia de părinţi şi cu 

educatorii de la fiecare grupă au reamenajat sălile de clasă în conformitate cu principiile 

educaţiei timpurii. Începând cu anul şcolar 2013-2014, fiecare sală de clasă are un design 

propriu, fiind personalizată. Totodată, prin susţinerea financiară a asociaţiei de părinţi a fost 

instalat un sistem de protecţie şi pază pe bază de senzori de mişcare şi camere de supraveghere a 

spaţiului din interiorul şi din exteriorul grădiniţei, a fost construit un foişor din lemn şi au fost 

montate două copertine retractabile pentru desfăşurarea de activităţi în aer liber şi a fost 

achiziţionat dispozitivul tehnologic Funtronic. 

 
 

1.3. Resurse financiare – prognoză 

 
Grădiniţa dispune de două surse fundamentale de venit: bugetul public, respectiv 

contribuţiile financiare puse la dispoziţie de asociaţia de părinţi. Deşi, grădiniţa funcţionează la 

capacitatea maximă de şcolarizare, veniturile obţinute din cuantumul aferent standardului de cost 

per preşcolari nu asigură plata integrală a salariilor şi a contribuţiilor la stat (pe durata unui an 

fiscal, aproximativ o treime din cheltuielile cu salariile sunt suplimentate de la bugetul de stat). 

Prognoza bugetară pentru utilităţi şi prestări servicii este de 355 mii de lei pentru 2022, respectiv 

1284 de mii de lei pentru următorii patru ani (câte 321 mii de lei în fiecare an fiscal) acoperind  

cheltuielile. 
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Ȋn fiecare an fiscal din perioada 2022-2026, grădiniţa va gestiona şi resursele financiare 

provenite din venituri proprii (hrana copiilor) în valoare de 730 mii de lei/an. Cheltuielile de 

formare a 17 profesori titulari în Alternativa educaţională „Step by step” au fost suportate de la 

bugetul local. Ȋn schimb, cheltuielile necesare pentru amenajarea şi dotarea celor trei săli de 

grupă, precum şi cheltuielile pentru asigurarea zilnică a câte unui asistent de profesor la fiecare 

sală de grupă ce va funcţiona în Alternativa „Step by step” sunt asigurate de asociaţia de părinţi, 

conform protocolului de colaborare încheiat între asociaţie şi grădiniţă. Din acest motiv, asociaţia 

de părinţi are un rol esenţial în dezvoltarea instituţională a grădiniţei (în prezent, cinci persoane 

ce lucrează în grădiniţă sunt angajate de asociaţia de părinţi: un logoped, un psiholog, un paznic, 

un casier şi un contabil). La nivelul grădiniţei, resursele financiare sunt gestionate transparent, 

fiind esenţiale pentru aplicarea planurilor operaţionale anuale şi pentru îndeplinirea ţintelor 

strategice existente în proiectul de dezvoltare instituţională al grădiniţei.  

 
III. 4. Curriculum 

 
În G.P.P. nr. 21 Iaşi este utilizat Curriculum-ul pentru educaţie timpurie aprobat prin 

Ordinul de Ministru nr. 4.694/02.08.2019. Acest document există în grădiniţă atât în format 

listat, cât şi în format electronic. Curriculum-ul la decizia grădiniţei aplicat în GPP 21 Iaşi 

include activităţi cu dispozitivul tehnologic Funtronic. Activităţile de dezvoltare personală includ 

limba engleză, dans, micii exploratori, arte plastice. Aceste activităţi se desfăşoară în partenriat 

cu asociaţia de părinţi. Curriculum-ul la alegerea  copiilor ce este utilizat în GPP 21 Iaşi vizează 

realizarea unor proiecte de învăţare de la egali. În cadrul acestor proiecte individuale, preşcolarii 

(cu sprijinul discret al părinţilor şi profesorilor) desfăşoară pe rând activităţi tutoriale de învăţare 

pe o temă preferată, dinainte aleasă. În anul şcolar 2021-2022, în grădiniţă s-au derulat peste 100 

de poiecte de învăţare de la egali. În anul şcolar 2022-2023, avem în vedere ca numărul acestora 

să se dubleze. Curriculum-ul individualizat vizează două tipuri distincte de abordare: pe de o 

parte este vorba despre intervențiile educaționale ȋn cazul preșcolarilor identificați cu risc 

educațional ridicat, iar, pe de altă parte, este vorba despre curriculum-ul destinat preşcolarilor ce 

manifestă profiluri atipice de dezvoltare (dificultăţi/întârzieri sau abilităţi înalte). Bateria de 

teste PEDa permite identificarea copiilor ce prezintă tulburări în dezvoltare. Părinţii acestor 

copii sunt incluşi într-un program de consiliere parentală, iar psihologul asociaţiei de părinţi 

elaborează împreună cu profesorii şi cu părinţii un plan individualizat de intervenţie 

educaţională. Acest tip de curriculum are un caracter personalizat fiind conceput împreună cu 

diverşi specialişti în educaţie (consilier şcolar, logoped, psiholog, cadre didactice universitare, 

profesori în învăţământul preşcolar şi bineînţeles, părinţi). Astfel, profesorii din GPP 21 Iaşi nu 

sunt doar nişte simpli executanţi ai unui curriculum dinainte prestabilit, ci elaborează şi dezvoltă 

un curriculum care să fie în acord cu nevoile şi interesele în învăţare şi în dezvoltare ale fiecărui 

preşcolar în parte. 
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La începutul fiecărui an şcolar, în grădiniţă se constituie Comisia de curriculum şi 

evaluare. Această comisie elaborează un plan de acţiune, monitorizează şi face propuneri 

referitoare la îmbunătăţirea curriculum-ului utilizat în grădiniţă. 

 
III. 5. Analiza cantitativă 

a) Numărul de grupe de preşcolari: 10 grupe (20 de profesori) 

b) Evoluţia estimată a numărului de preşcolari înscrişi: 

- numărul de preşcolari înscrişi în anul şcolar 2022-2023: 231 

- numărul de preşcolari prognozaţi pentru anul şcolar 2023-2024: 230 

c) Numărul mediu de copii înscrişi la grupă în anul şcolar 2022-2023: 23 

Estimarea numărului mediu de copii înscrişi la grupă în anul şcolar 2023-2024: 23 

d) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mică în anul şcolar 2022-2023: 68 

Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mică în anul şcolar 2023-2024: 70 

e) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mijlocie în anul şcolar 2022-2023: 91 

Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mijlocie în anul şcolar 2023-2024: 70 

f) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mare în anul şcolar 2022-2023: 71 

Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mare în anul şcolar 2023-202419: 80 

g) Numărul de preşcolari aflaţi în situaţie de risc educaţional în 2022-2023: 34 

Estimarea numărului de preşcolari aflaţi în situaţie de risc educaţional în 2023-2024: 30 

h) Numărul de preşcolari cu dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare 2022-2023: 18 

Numărul de preşcolari cu abilităţi înalte 2022-2023: 16 

               Estimarea numărului de preşcolari cu dificultăţi în dezvoltare 2023-2024: 15 

               Estimarea numărului de preşcolari cu abilităţi înalte 2023-2024: 15 

i) Frecvenţa medie a preşcolarilor la grădiniţă în anul şcolar 2022-2023: 18 

Estimarea frecvenţei medie a preşcolarilor la grădiniţă în anul şcolar 2023-2024: 19 

j) Numărul de cadre didactice calificate angajate în anul şcolar 2022-2023: 20 (100%) 

Estimarea numărului de profesori calificaţi angajaţi în anul şcolar 2023-2024: 20 (100%) 

k) Numărul de cadre didactice titulare în anul şcolar 2022-2023: 20 (100 %) 

Estimarea numărului de profesori titulari în anul şcolar 2023-2024: 20 (100 %) 

l) Numărul de cadre didactice suplinitoare în anul şcolar 2022-2023: 0 (0%) 
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Estimarea numărului de profesori suplinitori în anul şcolar 2023-2024: 0 (0%) 

m) Numărul de cadre didactice detaşate în anul şcolar 2022-2023: 0 (0%) 

Estimarea numărului de profesori detaşaţi în anul şcolar 2023-2024: 0 (0%) 

n) Numărul de cadre didactice debutante în anul şcolar 2022-2023: 0 (0%) 

Estimarea numărului de profesori debutanţi în anul şcolar 2023-2024: 0 (0%) 

o) Numărul de profesori colaboratori în anul şcolar 2022-2023: 4 

Estimarea numărului de profesori colaboratori în anul şcolar 2023-2024: 4 

p) Numărul de profesori logopezi în anul şcolar 2022-20232: 2 

Estimarea numărului de profesori logopezi în anul şcolar 20232-2024: 2 

q) Numărul de psihologi şi consilieri educaţionali în anul şcolar 2022-2023: 2 

Estimarea numărului de psihologi şi consilieri educaţionali în anul şcolar 2023-2024: 3 

r) Numărul de cadre didactice auxiliare în anul şcolar 2022-2023: 3 

Estimarea numărului de cadre didactice auxiliare în anul şcolar 2023-2024: 3 

s) Numărul angajaţilor ca personal nedidactic în anul şcolar 2022-2023: 14 

Estimarea numărului angajaţilor ca personal nedidactic în anul şcolar 2023-2024: 14 

ş) Numărul de părinţi şi alţi specialişti invitaţi să participe la activităţile de învăţare cu 

preşcolarii, în anul şcolar 2022-2023: 110 

Estimarea numărului de părinţi şi alţi specialişti invitaţi să participe la activităţile de 

învăţare cu preşcolarii, în anul şcolar 2023-2024: 150 

 
În grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, vor fi înscrişi un număr de 230 de copii 

preşcolari, frecvenţa medie lunară fiind de aproximativ 19 preşcolari/zi. Media copiilor înscrişi la 

o grupă fiind de 23 de copii, în grădiniţă funcţionând 10 grupe de preşcolari. Ȋn ultimii trei ani, la 

nivelul comunității s-a remarcat o uşoară scădere a natalității. Cu toate acestea, solicitările 

părinților depășesc cu mult numărul de locuri disponibile, fiind cea mai solicitată grădiniţă din 

cartierele Dacia şi Alexandru cel Bun (deşi unitatea nu dispune de creșă precum celelalte 

grădinițe din zona). 

La începutul anului şcolar 2022-2023, în grădiniţă îşi vor desfăşura activitatea un număr de 

37 de angajaţi, din care 20 de profesori/educatori, un contabil, un administrator de patrimoniu, un 

secretar, 11 îngrijitoare de copii, doi bucătari şi un muncitor de întreţinere cu o jumătate de 

normă. Pe lângă aceste 37 de persoane, în grădiniţă îşi vor mai desfăşoară activitatea cu normă 

redusă încă doi angajaţi ai Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (un profesor 

logoped şi un consilier şcolar), cinci angajaţi ai asociaţiei de părinţi (un psiholog, un logoped, un 

paznic, un casier şi un contabil), trei angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (un medic 

şcolar cu normă redusă, respectiv două asistente medicale cu normă întreagă), precum şi un 

număr de doi profesori colaboratori (cu PFA) ce desfăşoară cu preşcolarii diferite activităţi 

opţionale şi extracurriculare (în parteneriat cu asociaţia de părinţi). 
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Ȋn grădiniţă, la începutul anului şcolar 2022-2023, vor funcţiona un număr de 20 de cadre 

didactice calificate, din care: 

- 20 cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

- 20 de profesori în învăţământul preşcolar (cu studii universitare); 

- un profesor logoped şi un consilier şcolar (cu câte o jumătate de normă). 

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire şi de formare profesională a cadrelor didactice 

calificate, situaţia se va prezenta în felul următor: 

- şaptesprezece profesori calificaţi în Alternativa educaţională „Step by Step”, din care doi 

profesori vor lucra în această Alternativă în anul şcolar 2022-2023 (grupa mică 

„Ştrumfii”), patru profesori vor lucra în această Alternativă în anul şcolar 2023-2024 

(grupa mijlocie „Strumfii” şi grupa mică „Buburuzele”) şi  şase profesori vor lucra în 

această Alternativă în anul şcolar 2023-2024 (grupa mare „Ştrumfii”, grupa mijlocie 

„Buburuzele” şi grupa mică „Spiriduşii”); 

- un cadru didactic cu titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie 

Timpurie; 

- cincisprezece profesori cu gradul I, doi profesori cu gradul II şi un profesor cu definitivatul; 

- zece cadre didactice licenţiate în Ştiinţele Educaţiei, specializarea PIPP; 

- doisprezece profesori cu studii postuniversitare, din care şapte cu un master în Educaţia 

Timpurie; 

- şase metodişti ai ISJ Iaşi; 

- trei responsabili de cerc pedagogic; 

- un expert şi formator în calitatea educaţiei al ARACIP; 

- opt coordonatori de practică pedagogică (Universitatea „Al.I.Cuza”). 

Vârsta medie a cadrelor didactice este de 43 de ani, fapt ce oferă oportunitatea de a consolida 

cultura organizaţională din grădiniţă. În urma analizării acestor informaţii, putem afirma că 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi este una dintre unităţile de educaţie timpurie cu un 

nivel ridicat de dezvoltare a resurselor umane. 

 
III. 6. Analiza calitativă: 

 
 

a) Ambianţa din grădiniţă – în general, în grădiniţă există o ambianţă relativ plăcută, de 

respect şi bună înţelegere între cadrele didactice; colectivul grădiniţei se întruneşte 

periodic atât în situaţii formale (şedinţe de lucru, consilii profesorale, sau şedinţe pe 

comisii), cât şi în situaţii informale (celebrarea unor evenimente, sărbătorirea unor zile 

onomastice etc.). 
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- relaţiile dintre profesori: între colegi există relaţii de colaborare şi respect reciproc; în 

grădiniţă nu sunt practicate atacurile la persoană, ci doar dezbaterea pe bază de idei sau 

discutarea și analizarea unor situaţii care au generat anumite conflicte; 

- relaţiile dintre personalul didactic şi nedidactic: din observaţiile făcute, precum şi din 

analiza chestionarelor aplicate la beneficiarii interni reiese că nu mai există nici un clivaj 

în grădiniţă între personalul didactic şi cel nedidactic (acest clivaj a dispărut ȋn ultimii trei 

ani ȋn mare măsură datorită stilului managerial al directorului); 

- relaţiile dintre profesori/îngrijitori şi preşcolari: angajaţii grădiniţei manifestă calm şi 

disponibilitate faţă de nevoile şi interesele preşcolarilor; gradul de ataşament al copiilor 

fată de profesorii de la grupă este unul relativ ridicat; profesorii acordă o mare importanță 

stării de bine a preșcolarilor la grădiniță; 

- relaţiile dintre profesori/îngrijitori şi părinţi: relaţiile sunt bazate pe respect, calm şi 

bunăcuviinţă; eventualele conflicte ce apara ȋntre părinți și profesori nu mai vizează 

atitudinea acestora din urmă față de unii copii, ci au la origine grija și temerile unor 

părinți față de evoluția copilului la grădiniță. 

 
b) Mediul de provenienţă al preşcolarilor: copii provin în general din familii cu venituri 

medii (300-4000 de lei/lună), majoritatea părinţilor fiind cu vârste cuprinse între 25-35 de 

ani (vârsta medie a cadrelor didactice fiind apropiată 43 de ani), având studii superioare, 

vorbind o limbă străină şi utilizând calculatorul. Majoritatea părinţilor manifestă un 

interes deosebit faţă de evoluţia în dezvoltare a propriului copil şi implicit faţă de 

calitatea serviciilor de educaţie timpurie pe care grădiniţa le oferă comunităţii. 

 
c) Calitatea personalului didactic: în grădiniţă, există foarte mulţi profesori cu gradul I, cu 

experienţă şi care sunt deosebit de activi. Unul dintre aceşti profesori are titlul de doctor 

în Ştiinţele Educaţiei (subdomeniul Educaţie Timpurie), fiind expert şi formator 

ARACIP, șase sunt metodişti ai ISJ Iaşi, trei sunt responsabili de cerc pedagogic, opt 

sunt coordonatori de practică pedagogică, iar 14 sunt premiaţi cu gradaţie de merit. Ȋn 

grădiniță, există un interes autentic al profesorilor pentru transferul competențelor 

profesionale și pentru ȋnvățarea și aplicarea unor noi tehnici și practice ȋn educația 

timpurie. Pe baza acestor informaţii putem afirma există un grad relativ ridicat de calitate 

a resurselor umane angajate în grădiniţă. 

 
d) Atitudinea cadrelor didactice faţă de copiii cu risc educațional sau față de copiii ce 

manifestă dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare sau faţă de copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale/instituţionalizaţi: profesorii manifestă faţă de aceşti copii o 

atitudine adecvată; profesorii aplică atât o fişă a riscului educational, cât şi intrumentele 
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din Platforma de evaluare a preşcolarilor PEDa; astfel sunt identificaţi toţi copiii care 

manifestă dificultăţi în dezvoltare, fiind applicate apoi programe individualizate de 

învăţare. 

 

e) Modul de comunicare: 

 
- cu părinţii: zilnic, prin comunicare verbală directă, prin afişaj (la intrarea în grădiniţă sau 

la panoul fiecărei grupe pentru părinţi), prin e-mail şi alte canale de comunicare online, 

prin telefon sau prin intermediul caietelor de corespondenţă; 

- cu profesorii: zilnic, prin comunicare verbală directă, prin afişaj (în cancelarie), prin 

decizii şi alte documente formale emise de director, prin e-mail sau telefon; 

- cu autorităţile locale: prin adrese, note, rapoarte şi alte documente oficiale ce sunt 

transmise fie prin poştă, fie prin telefon, FTP, fax sau e-mail; 

- cu comunitatea locală: prin intermediul website-urilor şi a publicaţiilor editate de 

grădiniţă. 

 

f) Gradul de implicare al părinţilor: părinţii manifestă un grad ridicat de implicare în 

activităţile desfăşurate la grădiniţă, aceştia participând activ la activităţile desfăşurate în 

grădiniţă (proiecte individuale ale preşcolarilor, curriculum opţional, vizite tematice, 

excursii, drumeţii, serbări, activităţi demonstrative, activităţi de consiliere parentală etc.); 

în grădiniţă, functionează o asociaţie de părinţi ce are un rol foarte important în ceea ce 

priveşte asigurarea resurselor necesare pentru derularea diferitelor proiecte educaţionale. 

 

g) Managementul grădiniţei: Managementul grădiniţei în ultimii cinci ani a avut în vedere 

următoarele valori: starea de bine a copiilor şi bucuria acestora de a veni la grădiniţă şi 

de a învăţa, integritate, competenţă profesională şi managerială, încredere şi echilibru. 

În urma operaţionalizării acestor valori, cultura organizaţională a colectivului grădiniţei a 

fost profund modificată, mai ales că noua generaţie de profesori erau tineri şi dornici de 

afirmare. În calitate de responsabil al comisiei metodice am participat la toate aceste 

transformări benefice pentru copii şi pentru grădiniţă, în general. Din acest motiv, voi 

încerca să promovez acelaşi stil managerial echilibrat şi performant, construind echipe de 

lcuru, utilizând instrumentele deja concepute, realizate şi aplicate la nivel de grădiniţă 

precum: strategia de asigurare a calităţii, strategia de dezvoltare a resurselor umane, 

raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei, fişa de evaluare/observare a 

calităţii activităţii de învăţare, fișa de evaluare a riscului educational, chestionare de 

satisfacţie pentru profesori, chestionare de satisfacţie pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic, chestionare de satisfacţie pentru părinţi, rapoarte ale comisiilor funcţionale şi 

de specialitate. 
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III.7. Analiza PESTEL 

Politic 

Funcţionarea şi chiar existenţa Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi (ca unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică) a depins foarte mult de viziunea propusă şi asumată de 

liderii educaţionali locali antrenaţi în lupta politică. Spre exemplu, modernizarea bazei materiale 

a grădiniţei a fost realizată de către Primăria Iaşi în perioada 2000-2009, în timp ce desfiinţarea 

grădiniţei în anul şcolar 2012-2013 a fost realizată în urma unui experiment educaţional local, 

experiment ce a fost dictat, în opinia noastră, de anumite interese politice şi economice. În timpul 

anului şcolar 2012-2013, am remarcat o scădere dramatică atât a resurselor financiare alocate 

grădiniţei de autorităţile locale, cât şi a interesului şi a motivaţiei profesorilor de a performa în 

actul didactic. O dată cu redobândirea personalităţii juridice (anul şcolar 2013-2014), grădiniţa a 

beneficiat de o nouă echipă managerială care a ştiut să îmbine pragmatismul deciziilor 

educaţionale şi administrative cu un anumit echilibrul şi o neutralitate nedisimulată în ceea ce 

priveşte atitudinile faţă de zona politică. În acest context, grădiniţa a putut evolua semnificativ 

fără a deveni un vector de promovare a imaginii unor personalităţi politice ce deţin o anumită 

influenţă în spaţiul public şi politic a municipiului Iaşi. 

 

Economic 

 
Municipiul Iaşi este un oraş important al ţării şi al regiunii nord-est. În acest context, 

bugetul alocat grădiniţei de către autorităţile locale asigură funcţionarea la parametrii minimali a 

instituţiei. Nu au existat niciodată probleme referitoare la plata salariilor angajaţilor, chiar dacă 

uneori au existat anumite întârzieri în ceea ce priveşte plata utilităţilor şi a contribuţiilor la stat. 

Fondurile pentru investiţii au fost alocate în perioada dinaintea crizei, în prezent acestea fiind 

suspendate. În acest context, conducerea grădiniţei a decis să acorde o mai mare importanţă 

resurselor care pot fi obţinute de la părinţi. În general, veniturile medii lunare ale unei familii ce 

are un copil înscris la grădiniţă sunt de aproximativ 6000 de lei, majoritatea părinţilor fiind 

angajaţi ai unor instituţii publice sau private ce funcţionează în sectorul servicii. Majoritatea 

părinţilor susţine financiar asociaţia de părinţi ce există la nivel de grădiniţă. Aportul asociaţiei 

de părinţi la dezvoltarea materială şi financiară a grădiniţei a crescut semnificativ în ultimii patru 

ani. 

 

Social 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 este situată într-un cartier aflat la periferia 

municipiului Iaşi. Este îngrijorător creşterea fenomenului delicvenţei juvenile în apropierea 

grădiniţei. Totodată, un procent semnificativ dintre părinţii au venituri medii sau chiar mici, fapt 
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ce influenţează semnificativ modul de abordare a problemelor cu care se confruntă grădiniţa. În 

general, în fiecare an şcolar, sunt identificaţi copii ce prezintă risc educaţional crescut (CES, 

părinţi decedaţi, divorţaţi, şomeri sau plecaţi la muncă în străinătate, copii cu abilități ȋnalte etc.). 

În majoritatea cazurilor, profesorii întocmesc pentru aceşti copii planuri individualizate de 

intervenţie împreună cu consilierul şcolar, cu logopedul şi cu directorul grădiniţei. Politica 

grădiniței este axată pe incluzivitate și combaterea discriminării, deoarece ȋn grădiniță există 

copii ce provin din medii familiale diverse (unele familii dispun de resurse financiare și de un 

anumit statut social, ȋn timp ce alte familii nu dispun de aceste lucruri). 

 

Tehnologic 

 
În grădiniţă există un număr de 15 computere, 16 imprimante, 11 televizoare, 10 DVD- 

uri, 9 videoproiectoare, 30 de senzori de mişcare, 12 camere video cu infraroşu, 1 DWR cu 8 

porturi, 1 router, 15 swich-uri, 10 aparate foto, 1 ramă foto digitală, 2 telefoane şi 2 faxuri. Toate 

computerele din grădiniţă, precum şi sistemele de securitate şi supraveghere sunt conectate la 

Internet (fibră optică şi parolă). Totodată, grădiniţă dispune de o platformă online (Google 

Classroom), precum şi de un site propriu. Ȋn grădiniţă mai există 6 grupe de copii ce au realizat 

site-uri ale grupei pe Internet, site-uri unde sunt postate zilnic sau periodic informaţii ce pot fi 

accesate de părinţi (pe bază de parolă sau adresă web). Grădiniţa mai beneficiază de o serie de 

programe informatice (Prosys, Edusal, SIIR, PEDa), programe ce eficientizează semnificativ 

calitatea servicilor oferite comunităţii. 

 

Ecologic 

 
Conducerea grădiniţei a promovat ideea de reamenajare a ambientului educaţional din 

sălile de grupă şi din curtea grădiniţei în acord cu principiile educaţiei timpurii, precum şi în 

acord cu noţiunea de „dezvoltare durabilă”. Astfel, efectele unei educaţii timpurii de calitate se 

văd nu doar imediat (în pregătirea pentru şcoală a copiilor), ci mai ales în timp (în pregătirea 

pentru viaţă a copiilor). Totodată, printr-o colaborare cât mai bună cu părinţii, efectele educaţiei 

timpurii se difuzează atât în mediul instituţional al grădiniţei, cât şi în mediul familial. Această 

abordare convergentă a educaţiei timpurii oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi dezvoltare 

pentru preşcolari, profesori şi părinţi, generând o veritabilă comunitate de învăţare (deviza 

grădiniței: Copiii sunt oglinda părinților). Grădiniţa capătă astfel, pe lângă un caracter 

educaţional şi social, şi un preponderent caracter civic, de liant cultural al comunităţii. 

 
Legislativ 

Grădiniţa funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În ultimii zece ani, au 

fost aprobate numeroase acte legislative referitoare la problematica educaţiei timpurii: Ordinul 
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3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în 

educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie, 

Ordinul 3851/17.05.2010 privind aprobarea Reperelor fundamentale în învăţare şi dezvoltarea 

timpurie a copilului şi Ordinul 4688/29.06.2012 privind aprobarea Standardelor specifice de 

calitate pentru învăţământul preşcolar, Ordinul 4.694/02.08.2019 pentru aprobarea Curriculumu- 

ului pentru educaţie timpurie. 

În afara acestor documente specifice pentru învăţământul preşcolar, alte acte normative ca 

au un impact major asupra modului de funcţionare şi dezvoltare a grădiniţei sunt următoarele: 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005, HG nr. 1534/2008 privind 

aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, HG nr.21/2007 privind aprobarea 

standardelor de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 

standardelor de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, HG 994/2020 privind 

aprobarea standardelor de calitate în educaţie, O.M.Ed.C. nr. 4183/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, 

O.M.Ed.C. nr. 4183/07.09.2000 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Învăţământului Preşcolar. 

 

Concluzii analiza PESTEL 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi funcţionează la nivel politic, economic şi 

social într-o oarecare stabilitate generată de contextul mai larg în care evoluează întreaga ţară, 

oraşul Iaşi, respectiv cartierul Alexandru cel Bun. Pe de altă parte, la nivel legislativ, tehnologic 

şi ecologic asistăm la o anumită dinamică şi evoluţie accelerată a lucrurilor. Spre exemplu, 

atragerea părinţilor în modernizarea bazei materiale a grădiniţei, precum şi în realizarea în comun 

a unor proiecte educaţionale a fost posibilă datorită modificărilor legislative apărute în ultimii ani 

în domeniul educaţiei timpurii. Implicarea activă a părinţilor a generat o dezvoltare tehnologică 

şi materială fără precedent a grădiniţei. În acest context, în instituţie, s-a dezvoltat un curent de 

opinie (mai ales în rândul părinţilor) ce vizează îmbunătăţirea managementului calităţii şi a 

activităţilor desfăşurate în grădiniţă. Provocarea vine însă din partea cadrelor didactice care, deși 

au ales calea mai dificilă a inovării şi diversificării practicilor educaţionale şi curriculare, vor 

trebui să fie capabile să se ridice la nivelul așteptării părinților. Un rol esenţial în rezolvarea 

acestei probleme revine conducerii grădiniţei, care – prin proiectele și acțiunile sale – poate avea 

un impact favorabil asupra stării de bine a preșcolarilor și asupra dezvoltării optimale și globale 

a acestora. 



19 
 

III.8. Analiza S.W.O.T. a nevoilor educaţionale şi de formare 

 
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei educaţionale, vom apela la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern. 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Nivelul ridicat de expertiză şi de experienţă 

a resursei umane: 16 profesori cu master 

educaţional (şapte cu master în educaţie 

timpurie, patru cu master în politici şi 

management în educaţie, trei cu master în 

consiliere educaţională), 18 profesori 

calificaţi şi în Alternativa Step by step, un 

profesor cu doctorat în educaţie timpurie şi 

colaborator ARACIP în evaluare şi 

acreditare, şase metodişti ISJ, trei 

responsabili de cerc pedagogic, trei 

profesori cu studii economice şi în achiziţii 

publice, doi profesori care au lucrat în 

grădiniţele din Marea Britanie, un profesor 

care a lucrat timp de doi ani într-o 

grădiniţă Montessori, un coordonator de 

practică pedagogică, şapte mentori de 

practică pedagogică. 

2. Existenţa unor echipe experimentate de 

profesori ce funcţionează la fiecare grupă şi 

colaborarea dintre aceştia în ceea ce 

priveşte monitorizarea dezvoltării copiilor 

şi practicile utilizate la grupă. 

3. Practicile curriculare centrate pe copil: 

alternanţa grupurilor de copii la centrele de 

interes, activităţile de învăţare de la egali, 

elaborarea hărţilor de risc educaţional la 

fiecare grupă, interesul majorităţii 

profesorilor faţă de metodele utilizate în 

Alternativele educaţionale. 

4. Nivelul relativ ridicat de dotare a sălilor de 

grupă. 

5. Curtea amenajată cu gazon şi cu câteva 

spaţii amenajate în aer liber pentru 

desfăşurarea de activităţi de învăţare cu 

preşcolarii. 

6. Utilizarea, de către părinţi şi profesori, a 

informaţiilor referitoare la progresul 

copiilor ce sunt incluse în diferite baze de 

date.  

1. Deficienţe ale autorităţilor locale în 

exploatarea clădirii: lipsa aducţiunii 

pluviale a afectat structura de rezistenţă a 

clădirii.  

2. Lipsa unui proiect educaţional finanţat cu 

fonduri europene. 

3. Lipsa resurselor temporale şi logistice în 

vederea transparentizării modului de 

cheltuire a banilor publici. 

4. Lipsa programelor de educaţie parentală 

destinate părinţilor de la grupe. 

5. Reţeaua de internet şi site-ul grădiniţei 

întâmpină o serie de probleme, ambele 

fiind realizate din resurse extrabugetare în 

urmă cu 12 ani. 

6. Lipsa unei corelaţii directe între fişa anuală 

de evaluare a profesorilor şi progresul în 

învăţare şi de dezvoltare a preşcolarilor 
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Oportunităţi Riscuri 

1. Colaborarea cu Primăria Municipiului Iaşi 

(reparaţiile capitale derulate în ultimii zece 

ani). 

2. Numărul mare de familii tinere ce locuiesc 

în zona Alexandru cel Bun-Dacia. 

3. Colaborarea cu Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinte ale Educaţiei din cadrul Universităţii 

“Al. I. Cuza” Iaşi. 

4. Colaborarea cu alte şcoli şi grădiniţe ce 

funcţionează în Alternative educaţionale. 

5. Parteneriatul cu asociatia de părinţi: 

derularea unor proiecte de dezvoltare 

personală a preşcolarilor (engleză, dans, artă 

plastică, micii exploratori), participarea 

copiilor la spectacole de teatru şi artă, 

utilizarea PEDa, terapie logopedică, terapie 

psihologică, opţionalul Funtronic. 

6. Derularea unor proiecte de formare de tip 

training in house.  

1. Arhitectura clădirii: săli de grupă la etaj, 

lipsa sălilor de masă, lipsa dormitoarelor. 

2. Veniturile bugetare obţinute anual din 

standardul de cost per preşcolar (finanţarea 

de bază) nu pot asigura plata integrală a 

tuturor salariilor şi a utilităţilor. 

3. Efectele pandemiei asupra climatului 

organizaţional din grădiniţă au un efect 

negativ asupra comunicării între partenerii 

de învăţare. 

4. Procedurile de achiziţii publice greoaie şi 

excesiv de birocratice pot afecta calitatea 

hranei copiilor. 

5. Concurenţa în cartier: în viitorul apropiat 

vor exista cinci grădiniţe cu program 

prelungit, fiecare cu câte 200 de locuri. 

 

Concluzii la analiza S.W.O.T.: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi funcţionează la nivel 

politic, economic şi social într-un cadru predictibil. Dezvoltarea oraşului Iaşi şi numărul mare de 

copii existenţi în comunitate oferă grădiniţei un context demografic favorabil. Pe de altă parte, la 

nivel legislativ, tehnologic şi ecologic asistăm la o anumită dinamică şi evoluţie accelerată a 

lucrurilor. Spre exemplu, implicarea asociaţiei de părinţi în modernizarea bazei materiale a 

grădiniţei, precum şi în realizarea în comun a unor proiecte educaţionale a fost posibilă datorită 

consolidării parteneriatului dintre părinţi şi profesori, în beneficiul copiilor. Implicarea activă a 

părinţilor a generat nu doar o dezvoltare tehnologică şi materială fără precedent a grădiniţei, dar 

şi o presiune semnificativă asupra corpului profesoral în ceea ce priveşte calitatea actului 

educaţional. Un rol esenţial în rezolvarea acestei probleme revine conducerii grădiniţei, care – 

prin proiectele și acțiunile sale – poate avea un impact favorabil asupra stării de bine a 

preșcolarilor și asupra dezvoltării optimale și   globale a   acestora. Conform recomandărilor 

făcute de O.E.C.D., un director bun este cel care se transformă dintr-un lider administrativ într- 

un lider educaţional. Această transformare presupune însă practicarea unui management 

participativ şi a unui leadership colegial, în care fiecare persoană acţionează, în domeniul său de 

competenţă, liber şi responsabil în acelaşi timp. 
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IV. ŢINTE ŞI OPȚIUNI STRATEGICE 

 
Ţinta strategică nr. 1: Asigurarea progresul sistematic a preşcolarilor în învăţare şi 

dezvoltare, respectând drepturile copilului, principiile nediscriminării, abordarea incluzivă a 

educaţiei timpurii şi egalitatea de şanse. 

Opţiuni strategice: 

1.1. Utilizarea de către profesori şi îngrijitori a practicilor educaţionale şi de îngrijire centrate pe 

nevoile de dezvoltare ale fiecărui preşcolar.  

1.2. Construirea unei baze de date care să cuprindă rezultatele evaluării longitudinale a 

dezvoltării fiecărui preşcolar (competenţe psihomotrice, cognitive, emoţionale, sociale, 

autonomie personală, prerechizitele şcolarizării, anxietate, comportamente disruptive şi 

temperament), în vederea asigurării intervenţiei timpurii în cazul copiilor identificaţi cu 

dezvoltare atipică. 

1.3. Colaborarea cu părinţii, cu psihologii, cu medicii, cu logopezii şi cu diverşi specialişti în 

vederea derulării programelor educaţionale individualizate şi a terapiilor specifice pentru 

preşcolarii identificaţi cu întârzieri şi dificultăţi în dezvoltare. 

1.4.  Asigurarea stării de bine a preşcolarilor prin abordarea convergentă a educaţiei timpurii: 

programe de consiliere parentală, amenajarea mediului educaţional (atât în familie, cât şi la 

grădiniţă), asigurarea calităţii interacţiunilor preşcolarilor (atât pe verticală, cât şi pe orizontală). 

 
Ţinta strategică nr. 2: Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare a curriculum-

ului, în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute de preşcolari în ȋnvățare. 

Opţiuni strategice: 

2.1. Asigurarea prevalenţei practicilor ce includ ȋnvăţarea spontană şi naturală a copiilor faţă de 

practicile formale de învăţare. 

2.2. Diversificarea practicilor curriculare prin înfiinţarea a trei grupe de preşcolari în Alternativa 

educaţională Step by Step, precum şi prin utilizarea în mod curent a unor elemente din pedagogia 

Montessori şi Reggio Emilia. 

2.3. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unor activităţi de dezvoltare personală a 

preşcolarilor în acord cu nevoile viitoare ale societăţii: dans, limba engleză, programare de cod 

(Funtronic), micii exploratori, arte plastice. 

2.4. Implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare de la egali, la 

fiecare grupă de preşcolari. 

 
Ţinta strategică nr. 3: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi cu 

alţi actori relevanţi la nivel local, naţional şi internaţional. 

Opţiuni strategice: 

3.1. Realizarea expertizei tehnice privind riscul seismic al clădirii şi remedierea deficienţelor  

identificate. 

3.2. Amenajarea unui parc de joacă şi a unei piscine în curtea grădiniţei. 

3.3. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unui proiect de reparaţii capitale a 

grădiniţei. 

3.4. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea proiectelor şi a parteneriatelor derulate  

la nivel local, naţional şi internaţional. 
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Ţinta strategică nr. 4: Construirea unei comunităţii de învăţare şi a imaginii publice a 

grădiniţei 

Opţiuni strategice: 

4.1. Colaborarea cu asociaţia de părinţi şi asociaţia educatorilor în vederea diseminării în 

comunitate a rezultatelor obţinute în cadrul diferitelor programe şi proiecte educaţionale. 

4.2. Realizarea şi gestionarea unui nou site al grădiniţei, precum şi a unor conturi online, pe 

diferite reţele sociale, care să permită o mai mare vizibilitate a grădiniţei în comunitate. 

4.3. Asigurarea transparenţei deciziilor şi a tuturor veniturilor şi cheltuielilor prin postarea pe 

site-ul grădiniţei a tuturor documentelor cu caracter public. 

4.4. Elaborarea și aplicarea unui plan de marketing și de promovare a grădiniței ȋn comunitate. 
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V. REZULTATE AŞTEPTATE 

 
V.1. Curriculum 

Rezultate cantitative: 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de activităţi demonstrative realizate în 

echipă şi analiza acestora în vederea extragerii celor mai bune strategii, metode şi tehnici de 

predare-învăţare-evaluare; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de activităţi de învăţare de la egali 

desfăşurate săptămânal în grădiniţă; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce îşi centrează activitatea 

didactică pe conceptul de învăţare activă, respectiv pe conceptul de dezvoltare globală şi 

optimală a fiecărui preşcolar în parte; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de proiecte educaţionale realizate în 

colaborare cu diferite alte organizaţii/instituţii, proiecte în care grădiniţa este partener; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de beneficiari interni şi externi care se 

declară mulţumiţi de serviciile oferite de grădiniţă, în urma aplicării chestionarelor de 

satisfacţie. 

Rezultate calitative: 

- creşterea calităţii activităţilor de învăţare realizate de profesori, în urma evaluării periodice a 

prestaţiei acestora cu ajutorul unor instrumente cuantificabile; 

- publicarea unui ghid practic şi a unui auxiliar curricular care să conţină idei şi sugestii 

practice privind utilizarea jocurilor şi a scenariilor ludice în cadrul activităţilor de învăţare 

realizate la grădiniţă; 

- amenajarea sistematică şi progresivă a sălilor de grupă în conformitate cu principiile 

educaţiei timpurii; 

- amenajarea sistematică şi progresivă a curţii grădiniţei în conformitate cu principiile 

educaţiei timpurii; 

 
V.2. Resurse materiale şi financiare 

Rezultate cantitative: 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a veniturilor obţinute de asociaţia de părinti şi 

utilizarea acestor venituri în funcţie de interesele şi priorităţile grădiniţei; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a dotărilor şi echipamentelor incluse în inventarul 

grădiniţei prin raportare la prevederile Normativului de dotare minimală a serviciilor de 

educaţie timpurie; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de cărţi, ghiduri, auxiliare curriculare, 

jocuri, jucării, DVD-uri educaţionale planşe şi alte materiale didactice existente în grădiniţă; 
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- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a calităţii meniului oferit zilnic preşcolarilor, 

păstrând totodată un echilibru în ceea ce priveşte raportul preţ-calitate. 

Rezultate calitative: 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru aplicarea adecvată a curriculum-ului pentru 

educaţie timpurie; 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii; 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru îmbunătăţirea sistemului de comunicare 

internă şi externă; 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru buna funcţionare a sistemelor şi 

echipamentelor tehnologice, precum şi a sistemului de securitate şi pază; 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru buna funcţionare a comisiilor funcţionale şi 

de lucru existente în grădiniţă. 

 
V.3. Resurse umane 

Rezultate cantitative: 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de preşcolari incluşi în programul de 

evaluare periodică a nivelului de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi cognitivă 

(screening); 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a ratei de identificare a preşcolarilor ce manifestă 

profiluri atipice de dezvoltare şi elaborarea/aplicarea unor planuri individualizate de învăţare 

pentru fiecare dintre aceştia; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de părinţi incluşi în programe de 

consiliere parentală; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce se documentează, 

transferă informaţii şi aplică o serie de bune practici în educaţia timpurie; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce îşi fundamentează 

relaţiile cu preşcolarii, cu părinţii şi cu ceilalţi colegi pe conceptul de comunicare asertivă. 

Rezultate calitative: 

- gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru formarea continuă a resursei umane; 

- includerea în programe de consiliere parentală a părinţilor ce întâmpină probleme în educaţia 

preşcolarilor; 

- formarea profesorilor în domeniul comunicării asertive şi aplicarea la grupă a tehnicilor de 

comunicare învăţate; 
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V.4. Relaţiile cu comunitatea 

Rezultate cantitative: 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de parteneriate educaţionale realizate în 

comun cu organizaţii şi instituţii locale/judeţene/naţionale/internaţionale; 

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de participanţi incluşi în cadrul 

proiectelor educaţionale desfăşurate în colaborare cu organizaţii şi instituţii din comunitatea 

locală; 

Rezultate calitative: 

- derularea şi finalizarea unor proiecte educaţionale cu impact major asupra comunităţii. 
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VI. ETAPE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

 
VI.1. Septembrie 2022-august 2023: 

A. Ţinte strategice: 

1. Asigurarea progresul sistematic a preşcolarilor în învăţare şi dezvoltare, respectând 

drepturile copilului, principiile nediscriminării, abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi 

egalitatea de şanse. 

2. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare a curriculum-ului, în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor obținute de preşcolari în ȋnvățare. 

3. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi cu alţi actori relevanţi 

la nivel local, naţional şi internaţional. 

4. Construirea unei comunităţii de învăţare şi a imaginii publice a grădiniţei. 

B. Resurse: 

1. Umane: 227 de preşcolari, 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 3 cadre 

didactice auxiliare, 14 angajaţi ca personal nedidactic, 1 cadru didactic universitar, 1 

inspector al ISJ Iaşi, 2 cadre medicale, logoped, consilier şcolar 

2. Financiare: 1578 mii lei, din care 1390 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia de 

părinţi 

3. Temporale: anul şcolar 2022-2023 

4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE 

Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Ghidul de bune practici, Ghidul Părinţilor, 

Ghidul Personalului, Manualul Calităţii 

 

VI.2. Septembrie 2023-august 2024 

A. Ţinte strategice: 

1. Asigurarea progresul sistematic a preşcolarilor în învăţare şi dezvoltare, respectând 

drepturile copilului, principiile nediscriminării, abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi 

egalitatea de şanse. 

2. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare a curriculum-ului, în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor obținute de preşcolari în ȋnvățare. 

3. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi cu alţi actori relevanţi 

la nivel local, naţional şi internaţional. 

4. Construirea unei comunităţii de învăţare şi a imaginii publice a grădiniţei. 

B. Resurse: 

1. Umane: 230 de preşcolari, peste 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre 

didactice auxiliare, 14 angajaţi ca personal nedidactic, 2 cadre didactice universitare în 

Ştiinţele Educaţiei, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale 
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2. Financiare: 1999 mii lei, din care 1811,40 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia 

de părinţi 

3. Temporale: anul şcolar 2023-2024 

4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE 

Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Ghidul de bune practici, Manualul Calităţii 

 

VI.2. Septembrie 2024-august 2025 

A. Ţinte strategice: 

1. Asigurarea progresul sistematic a preşcolarilor în învăţare şi dezvoltare, respectând 

drepturile copilului, principiile nediscriminării, abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi 

egalitatea de şanse. 

2. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare a curriculum-ului, în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor obținute de preşcolari în ȋnvățare. 

3. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi cu alţi actori relevanţi 

la nivel local, naţional şi internaţional. 

4. Construirea unei comunităţii de învăţare şi a imaginii publice a grădiniţei. 

B. Resurse: 

1. Umane: 230 preşcolari, peste 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre 

didactice auxiliare, 14 angajaţi ca personal nedidactic, 2 cadre didactice 

universitare, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale 

2. Financiare: 2080 mii lei, din care 1892,89 mii lei de la buget, iar 188 mii lei de la 

asociaţia de părinţi 

3. Temporale: anul şcolar 2024-2025 

 

4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE 

Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Ghidul de bune practici, Manualul Calităţii 
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VI.3. Septembrie 2025-august 2026 

A. Ţinte strategice: 

5. Asigurarea progresul sistematic a preşcolarilor în învăţare şi dezvoltare, respectând 

drepturile copilului, principiile nediscriminării, abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi 

egalitatea de şanse. 

6. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare a curriculum-ului, în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor obținute de preşcolari în ȋnvățare. 

7. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu autorităţile locale şi cu alţi actori relevanţi 

la nivel local, naţional şi internaţional. 

8. Construirea unei comunităţii de învăţare şi a imaginii publice a grădiniţei. 

B. Resurse: 

6. Umane: 230 de preşcolari, peste 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre 

didactice auxiliare, 11 angajaţi ca personal nedidactic, 3 cadre didactice 

universitare, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale 

7. Financiare: 2167 mii lei, din care 1978,90 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia 

de părinţi 

8. Temporale: anul şcolar 2025-2026 

9. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE 

Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

10. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Ghidul de bune practici, Manualul 

Calităţii 
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VII. NECESITATEA, FEZABILITATEA ȘI 

OPORTUNITATEA  PROIECTULUI 

 
Necesitatea prezentului proiect de dezvoltare derivă din continuitatea activităţii 

grădiniţei ȋn comunitate. Cu alte cuvinte, grădiniţa evoluează ȋmpreună cu ȋntreaga 

comunitate, constituind un veritabil nucleu de competenţă ȋn domeniul educaţiei timpurii. 

Ȋn urma îndeplinirii ţintelor şi opţiunilor strategice din acest proiect de dezvoltare 

instituţională, profesorii şi părinţii vor putea aborda educaţia copiilor cu o mai mare 

atenţie, pricepere şi disponibilitate ȋn comparaţie cu generaţiile anterioare. Proiectul este 

fezabil, deoarece este realizat ȋn parteneriat atât cu autorităţile locale, dar mai ales ȋn 

parteneriat cu asociaţia de părinţi. Implicarea masivă a părinţilor (prin asociaţia de 

părinţi) asigură atât fezabilitatea, cât şi sustenabilitatea proiectului mai ales prin formarea 

unor atitudini civice ȋn rândul părinţilor şi a membrilor comunităţii. Mai mult de atât, 

reprezentanţii asociaţiei de părinţi, au luat în unanimitate hotărârea de a susţine financiar 

activitatea zilnică a câte unui asistent de profesor la fiecare grupă de preşcolari ce va 

funcţiona în Alternativa educaţională Step by Step sau în Alternativa educaţională 

Montessori. Ȋn ceea ce priveşte oportunitatea proiectului, grădiniţa are ȋn vedere faptul că 

toate celelalte grădiniţe cu program prelungit din zonă dispun şi de creşă (fapt ce la 

asigură ȋnscrierea copiilor la grupele mici). Din acest motiv, grădiniţă noastră ȋncearcă să 

compenseze lipsa creşei cu o creştere semnificativă a calităţii ambientului, a 

interacţiuniilor cu preşcolarii şi cu părinţii acestora, precum şi printr-un parteneriat bine 

fundamentat cu asociaţia de părinţi.  
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VIII. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ  

 

I. Descrierea resurselor minimale necesare pentru îndeplinirea 

        programului de dezvoltare managerială 2022-2026 

 

Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi a fost 

constituit la începutul anului şcolar 2022-2023 prin decizia directorului nr. 1/05.09.2022. 

Membrii consiliului de administraţie sunt: Munteanu Neculai Eusebiu – preşedinte al 

consiliului de administraţie, Curcudel Gina Manuela – reprezentant al profesorilor, Isache 

Mioara – reprezentant al profesorilor, Dascălu Mădălina – preşedinta Asociaţiei de Părinţi 

„Inocenţa”, Tamaşi Roxana – preşedinta Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Filip 

Bogdan – reprezentant al Consiliului Local Iaşi şi Părpăliţă Marius – reprezentat al 

Primăriei Municipiului Iaşi. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, în 

conformitate cu tematica propusă şi aprobată, sau în şedinţe extraordinare, dacă este cazul. 

Toate şedinţele consiliului de administraţie sunt realizate în baza convocărilor transmise 

membrilor, sunt consemnate în registrul de procese verbale de către secretar, iar hotărârile 

consiliului de administraţie sunt afişate la avizier sau postate pe site-ul grădiniţei.  

Postul de director al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi a fost ocupat prin 

concurs, în 2021, de către domnul Munteanu Neculai Eusebiu. Domnul Munteanu Neculai 

Eusebiu a mai fost director al grădiniţei în perioada 2013-2018. În anii şcolari 2018-2020 şi 

2020-2021, grădiniţa a fost condusă de doamnele profesoare Munteanu Camelia, respectiv 

Curcudel Gina-Manuela. În ultimii zece ani, toţi directorii grădiniţei au obţinut calificativul 

„Foarte Bine”, în urma evaluărilor realizate de I.S.J. Iaşi.  

Profilul profesional al actualului director este următorul: 

1.Numele și prenumele: Munteanu Neculai Eusebiu 

2.Data nașterii și localitatea: 02.12.1968, Paşcani, judeţul Iaşi 

3.Studii: 

a) Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 – preşcolar în 1974 

b) Şcoala Generală nr. 7 Iaşi (desfiinţată) – studii primare şi gimnaziale 

c) Liceul „Dimitrie Cantemir” Iaşi – Diplomă de Bacalaureat 

d) Şcoala Normală „Vasile Lupu” (şcoală postliceală) - Diplomă de învăţători/educatori 

e) Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – Diplomă de licenţă 

f) Facultatea de Filozofie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – Diplomă de master în Politici 

Publice 

g) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – 
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Diplomă de licenţă 

h) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – 

Diplomă de master în Politici şi Management în Educaţie 

i) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – 

Diplomă de doctor în domeniul Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie Timpurie 

4. Alte competenţe dobândite în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionale: 

a) Formator în educaţia adulţilor – curs organizat de S.C. Infoeducaţia S.R.L. şi certificat 

de Ministerul Muncii, Solidarităţii  Sociale şi Familiei, respectiv Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului; 

b)  Manager de proiect  – curs organizat de S.C. Infoeducaţia S.R.L. şi certificat de 

Ministerul Muncii, Solidarităţii  Sociale şi Familiei, respectiv Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului; 

c) Auditor în domeniul calităţii – curs organizat de S.C. Infoeducaţia S.R.L. şi certificat de 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului; 

d) Mentor  – curs organizat de S.C. Infoeducaţia S.R.L. şi certificat de Ministerul Muncii, 

Solidarităţii  Sociale şi Familiei, respectiv Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

e) Expert accesare fonduri structurale – curs organizat de S.C. Infoeducaţia S.R.L. şi 

certificat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

f) Formator şi colaborator extern în asigurarea calităţii în educaţie – cursuri organizate de 

A.R.A.C.I.P.; 

h) Educaţie Timpurie – curs organizat de I.S.J. Iaşi; 

i) profesor învăţământ preşcolar în Alternativa educaţională „Step by Step” – curs 

organizat de Fundaţia „Step by Step”; 

j) Educator Parental - curs organizat de HOLTIS; 

k) Managementul calităţii educaţiei pentru obţinerea performanţei în învăţământ – curs 

organizat de U.S.L.I.P.; 

l) Management şi leadership în educaţie – curs organizat de U.S.L.I.P.; 

m) Formare profesională ȋn domeniul asigurării calităţii educaţiei, în cadrul unui proiect 

de mobilitate Leonardo da Vinci realizat de A.R.A.C.I.P. ȋn colaborare cu C.F.E.C.B.M. 

(Portugalia) – durată 14 zile; 

n) Incluziune socială – curs organizat de C.C.D. Iaşi. 

5. Numire în funcția de director: Decizie de numire a directorului nr. 580/21/20.12.2021 

de către ISJ Iaşi 
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6. Expert în management educaţional: numit prin O.M.E.N. nr. 3845/27.04.2012 

7. Vechime la catedră: 27 de ani 

8. Vechime în funcția de conducere: 8 ani 

9. Gradul didactic I  

10. Metodist al I.S.J. Iaşi, disciplina Învăţământ Preşcolar: 2008-2022 

11. Colaborator extern al A.R.A.C.I.P.: 2010-2022 

12. Cadru didactic asociat al Universităţii „Al. I.Cuza” Iaşi: 2018-2022 

 

Problemele cu care se confruntă grădiniţa în mod curent sunt gestionate de consiliul de 

administraţie, de director, dar şi de membrii comisiilor funcţionale numiţi prin decizie de 

către director. Comisiile funcţionale ce sunt înfiinţate la nivelul grădiniţei, conform 

organigramei, sunt următoarele: 

 

- Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial intern – coordonator: 

prof. Curcudel Gina Manuela, membru în consiliul de administraţie; 

- Comisia de prevenire şi eliminare a violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – coordonator: Isache Mioara, membru 

în consiliul de administraţie; 

- Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei – coordonator: prof. Hogaş 

Talpău Roxana Mihaela; 

- Comisia de mentorat didactic şi formare în cariera didactică – coordonator: prof. 

Capracea Lenuţa; 

- Comisia pentru curriculum – coordonator: prof. Munteanu Camelia; 

- Comisia pentru proiecte şi parteneriate – coordonator: prof. Eţcu Geanina; 

- Comisia pentru marketing – coordonator: prof. Rotaru Cătălina; 

- Comisia de achiziţii publice şi comisia pentru securitate şi situaţii de urgenţă – 

coordonator: administrator de patrimoniu Popescu Nela; 

Programul de dezvoltare managerială a grădiniţei a fost dezbătut în cadrul consiliului de 

administraţie şi este elaborat în concordanţă prevederile incluse în Standardele de formare 

continuă pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control (director unitate de 

învățământ) aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 3638/27.03.2012: 
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Unități de competență 

 

Domenii de intervenție și capacități/abilități asociate 

1. MANAGEMENT - Implementarea politicilor și strategiilor educaționale. naționale și 

județene și transmiterea de feedback.  

- Analiza mediului intern și extern.  

- Analiza de nevoi.  

- Prognoza.  

- Planificarea, implementarea planurilor, monitorizarea, evaluarea și 
revizuirea.  

- Proiectarea procesului de predare – învățare – evaluare.  

- Elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, revizuirea 

de politici și strategii la nivelul unității de învățământ.  

- Realizarea procesului de organizare la nivelul unității de 

învățământ.  

- Organizarea procesului de predare – învățare – evaluare.  

-Organizarea, dezvoltarea și coordonarea 

echipelor/catedrelor/comisiilor.  

- Organizarea grupelor.  

- Proiectarea ofertei școlare.  
- Munca în colaborare. Cooperare.  

- Proces decizional. Luarea deciziei.  

- Delegarea.  

- Transparență și integritate.  

- Administrarea instituției.  

- Informația în management. Analiza și folosirea informațiilor 

pentru luarea deciziilor.  

- Managementul informației. Determinarea informațiilor necesare, 

colectarea, analizarea, stocarea și difuzarea informației la nivel 

instituțional. 

- Proiectarea fluxurilor informaționale la nivel instituțional.  

- Managerierea procesului de predare – învățare – evaluare.  
- Activități educative și extrașcolare.  

- Educație informală.  

- Curriculum. Evaluare.  

- Creșterea / Îmbunătățirea performanței.  

- Achiziția/obținerea, dezvoltarea și utilizarea resurselor.  

- Gestionarea resurselor umane.  

- Evaluarea personalului în funcție de performanță.  

- Finantare institutionala. Gestionarea resurselor financiare.  

- Gestionarea resurselor materiale.  

- Gestionarea resurselor informaționale.  

- Gestionarea resurselor de timp.  
- Monitorizarea, evaluarea și controlul procesului de oferire de 

servicii educaționale, a procesului de predare – învățare – evaluare.  

- Evaluare instituțională.  

- Organizații care învață.  

- Inspecția școlară.  

- Legislație școlară.  

- Deontologie profesională.  

- Răspundere publică.  

- Integritate și transparență.  

- Responsabilitate socială. Organizarea etică a procesului 

educațional la nivelul unității de învățământ.  

- Elaborarea, gestionarea, stocarea, transmiterea, arhivarea, casarea, 
documentelor.  

- Sisteme de management al documentelor.  

- Valori și viziune.  

- Managementul calității.  

- Asigurarea calității.  

- Controlul calității. 

1.1. Diagnoza mediului intern 

și extern 

1.2. Planificare / proiectare 

managerială 

1.3. Elaborarea strategiilor 

1.4. Organizare 

1.5. Management operațional 

1.6. Monitorizare/ Evaluare 

/Control 

1.7. Managementul 

claselor/grupelor 

1.8. Managementul resurselor 

1.9. Responsabilitate și 

asumare 

1.10. Elaborarea, redactarea si 

gestionarea documentelor 

instituționale 

2. LEADERSHIP 

2.1. Managementul carierei / al 

dezvoltării personale 

2.2. Managementul inovării 

2.3. Managementul schimbării 

și riscului 

3. COMUNICARE ŞI 

RELAŢIONARE 

3.1. Comunicare și relaționare 

instituțională 

3.2. Comunicare și relaționare 

interinstituțională 

3.3. Comunicare și relaționare 

interpersonală 

3.4. Comunicare multimedia 

4. UTILIZAREA TIC ŞI 

MULTIMEDIA 



34 

 

 

4.1. Utilizarea TIC în scop 

managerial 

- Satisfacerea nevoilor beneficiarilor.  

- Cultură și climat organizational.  

- Cercetare în domeniul educațional.  

- Creativitate și inovare. Procesul de inovare.  

- Anticiparea, conducerea și managerierea schimbării.  

- Curriculum. Evaluare.  

- Predare, învățare, evaluare.  

- Progres școlar.  

- Inserția profesională.  

- Incluziune și categorii de risc.  

- Mediu de învățare sigur, sănătos și stimulativ.  
- Mentorat/coaching.  

- Învățare pe tot parcursul vieții.  

- Situații problematice, conflict, negociere, mediere.  

- Dezvoltare personală.  

- Consiliere în carieră.  

- Elaborarea strategiei de comunicare la nivel instituțional.  

- Flux comunicațional intern și extern. 

- Networking (lucru în rețea).  

- Multiculturalitate și diversitate.  

- Marketingul ofertei școlare.  

- Promovare și reprezentare instituțională.  
- Programe/Proiecte.  

- Parteneriate/Acorduri/Protocoale 

4.2. Utilizare TIC în scop de 

informare /comunicare 

4.3. Utilizarea de echipamente 

audio/video/multimedia. 

4.4.Gestionarea electronică a 

documentelor 

5. LEADERSHIP ÎN 

COMUNITATE 

5.1. Marketing educațional 

5.2. Managementul proiectelor 

5.3. Managementul 

parteneriatelor 

  

În Romania, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (Art. 245), pentru 

personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control, formarea continuă este un 

drept și o obligație. Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare 

și de control și recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale 

pentru profesiunea didactică, standarde de calitate și competențe profesionale. Evoluția în 

carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar se realizează prin 

promovarea examenelor de definitivare în învățământ și obținere a gradelor didactice II și I.  

Programul de dezvoltare managerială 2022-2026 al grădiniţei a fost conceput, atât în 

funcţie de experienţa profesională a angajaţilor, cât şi în funcţie de atribuţiile fiecărui 

profesor, luând totodată în considerare strategia de reformă a educaţiei timpurii. În urma 

finalizării analizei de nevoi, reiese că, în perioada 2022-2026, atât directorul, cât şi membrii 

consiliului de administraţie şi fiecare coordonator de comisie vor urma cursuri de formare 

profesională în diferite domenii în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice propuse: 

- directorul va urma cursuri de dezvoltare personală în domeniul comunicării şi 

relaţionării interumane, precum şi în domeniul organizaţiilor care învaţă; 

- membrii consiliului de administraţie vor urma cursuri de formare în domeniul 

managementui strategic în educaţie; 

- coordonatorul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei se va înscrie 

la cursuri de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar; 
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- coordonatorul comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial intern se 

va înscrie la cursuri privind respectarea normelor G.D.P.R., iar membrii acestei 

comisii vor urma cursuri de etică, integritate şi deontologie profesională; 

- coordonatorul comisiei pentru curriculum se va înscrie la cursuri de formare privind 

aplicarea unor metode inovatoare de predare-învăţare-evaluare în educaţia timpurie; 

- coordonatorul comisiei de prevenire şi eliminare a violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii se va înscrie la cursuri 

de combatere a discriminării şi la cursuri de educaţie interculturală; 

- coordonatorul comisiei pentru proiecte şi parteneriate se va înscrie la cursuri de 

management de proiect;  

- coordonatorul comisiei de achiziţii publice va urma cursuri de formare în domeniul 

achiziţiilor publice; membrii comisiei de achiziţii publice vor urma cursuri în 

domeniul achiziţiilor publice, iar administratorul financiar va urma cursuri privind 

controlul financiar intern; 

- coordonatorul comisiei pentru securitate şi situaţii de urgenţă se va înscrie la cursuri 

privind acordarea primului ajutor; 

- coordonatorul comisiei de mentorat didactic şi formare în cariera didactică va urma 

cursuri de mentorat didactic; acest curs va fi urmat de mai mulţi profesori cu 

experienţă din grădiniţă, în timp ce profesorii cu mai puţină experienţă vor urma 

cursuri de formare în educaţia incluzivă timpurie.  

- coordonatorul comisiei pentru marketing va urma cursuri de marketing educaţional. 

Pentru toate aceste cursuri de formare vor fi alocate resursele financiare necesare, în perioada 

2022-2026, (atât de la bugetul public, cât şi din resurse extrabugetare), în funcţie de ofertele 

transmise de diferiţi furnizori. Estimăm că suma totală necesară pentru a acoperi integral 

cheltuielile cu aceste cursuri va fi de aproximativ 15.000 de lei în următorii patru ani. În urma 

finalizării cursurilor de formare propuse,  membrii consiliului de administraţie, împreună cu 

directorul şi cu coordonatorii comisiilor funcţionale, vor încerca să identifice corect problemele cu 

care se confruntă grădiniţa, vor elabora soluţii inovatoare, vor identifica oportunităţile de 

dezvoltare şi partenerii de încredere ai grădinitei şi, bineînţeles, vor analiza acţiunile 

competitorilor din comunitate şi vor încerca să descifreze intenţiile acestora. Astfel, considerăm 

că vom putea să ne adaptăm într-un mod cât mai eficient posibil pe piaţa educaţiei timpurii din 

comunitate. Descriem, în continuare, obiectivele strategice incluse în PDI 2022-2026, precum şi 

strategia de dezvoltare managerială. 
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II. Obiectivele ale proiectului de dezvoltare instituţională 2022-2026  

şi strategia de dezvoltare managerială 

 

Obiectivul strategic nr. 1: Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute de preşcolari 

în ȋnvățare și dezvoltare. 

Obiective specifice: 

1.1. Asigurarea, pentru profesori şi pentru preşcolari, a unor resurse educaţionale care să favorizeze 

ȋnvăţarea spontană şi naturală a copiilor. 

1.2. Identificarea stilurilor de ȋnvățare ale preșcolarilor și individualizarea ȋnvățării ȋn funcție de 

interesele, dorințele și nevoile fiecărui copil. 

1.3. Utilizarea unui instrument omologat, eşalonat şi standardizat pentru evaluarea longitudinală a 

nivelului de dezvoltare a preşcolarilor. 

Obiectivul strategic nr. 2: Construirea unei comunități de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, 

specialiști - în cadrul căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze, 

să descopere cine sunt și ce anume le place să facă. 

Obiective specifice: 

2.1. Structurarea unor nuclee de competenţe profesionale pe diferite domenii de dezvoltare şi 

asigurarea transferului de bune practici între profesori. 

2.2. Consolidarea parteneriatului cu asociaţia de părinţi în ceea ce priveşte achiziţionarea şi 

dezvoltarea de către preşcolari a abilităţilor psihomotrice, socio-emoţionale, cognitive, digitale, 

artistice şi de comunicare în limba engleză. 

2.3. Organizarea unui program de educaţie parentală cu tema Copilul este oglinda familiei. 

2.4. Diversificarea practicilor curriculare prin autorizarea funcţionării a trei grupe de preşcolari în 

Alternativa educaţională Step by step. 

Obiectivul strategic nr. 3: Abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea ofertei educaţionale 

la nevoile şi la cerinţele majorităţii beneficiarilor externi. 

Obiective specifice: 

3.1. Identificarea timpurie a copiilor care manifestă dezvoltare atipică. 

3.2. Elaborarea şi aplicarea, în colaborare cu părinţii şi cu alţi specialişti (psihologi, logopezi, 

psihoterapeuţi etc.), a unor programe individualizate de învăţare destinate copiilor cu dezvoltare 

atipică: copii cu abilităţi înalte, copii cu dificultăţi în învăţare şi dezvoltare, copii cu CES etc.  

Obiectivul strategic nr. 4: Asigurarea resurselor umane, financiare şi logistice necesare pentru buna 

funcţionare şi dezvoltare a grădiniţei. 

Obiective specifice: 

4.1. Asigurarea finanţării pentru remedierea deficienţelor identificate de reprezentaţii ISU Iaşi. 

4.2. Asigurarea finanţării pentru formarea profesorilor şi dotarea grupelor în vederea funcţionării 

acestora în diferite alternative educaţionale. 

4.3. Asigurarea finanţării, din resurse publice la începutului fiecărui an şcolar, a necesarului de 

rechizite şi materiale didactice.  

Obiectivul strategic nr. 5: Promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul 

public şi în comunitate.  

Obiective specifice: 

5.1. Asigurarea transparenţei deciziilor şi a tuturor veniturilor şi cheltuielilor prin postarea pe site-ul 

gradinitei a tuturor documentelor cu caracter public. 

5.2. Elaborarea și aplicarea unui plan de marketing și de promovare a grădiniței ȋn comunitate. 

5.3. Elaborarea şi publicarea unor cărţi şi lucrări de specialitate relevante pentru domeniul educaţiei 

timpurii. 



 

 

Obiectivul 

strategic 

Obiectivele specifice Activităţile propuse Responsabili Resursele alocate Intervalul 

temporal 

Indicatorii de 

performanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ȋmbunătățirea 

sistematică și 

progresivă a 

rezultatelor 

obținute de 

preşcolari în 

ȋnvățare și 

dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Utilizarea de către 

profesori şi îngrijitori a 

practicilor educaţionale şi de 

îngrijire centrate pe nevoile de 

dezvoltare ale fiecărui 

preşcolar.  

 

 

 

 

1.2. Construirea unei baze 

de date care să cuprindă 

rezultatele evaluării 

longitudinale a dezvoltării 

fiecărui preşcolar (competenţe 

psihomotrice, cognitive, 

emoţionale, sociale, autonomie 

personală, prerechizitele 

şcolarizării, anxietate, 

comportamente disruptive şi 

temperament), în vederea 

asigurării intervenţiei timpurii 

în cazul copiilor identificaţi cu 

dezvoltare atipică. 

 

 

 

 

1.1.1. Construirea unei baze 

de date comune cu scenarii 

ludice atractive incluse în 

proiectele tematice aflate în 

derulare la fiecare grupă. 

1.1.2. Desfăşurarea cu 

preşcolarii a unor activităţi 

de învăţare de tipul 

„încercare-eroare”, în care 

sunt fructificate greşelile şi 
erorile. 

1.1.3. Utilizarea unor practici 

adecvate de dezvoltare de 

cătr profesori şi îngrijitori.  

 

 

 

1.2.1. Reinstalarea pe  un 

calculator cu licenţă 

Windwos din cancelarie a 

Platformei de evaluare a 
dezvoltării (PEDa) 

achiziţionat de la Cognitrom. 

 

 

 

1.2.2. Construirea unei baze 

de date a grădiniţei 

referitoare la progresul în 

învăţare a tuturor 

preşcolarilor şi identificarea 

timpurie a copiilor cu 

dezvoltare atipică. 
 

 

 

Directorul 

Coordonatorul şi membrii 

comisei pentru curriculum 

 

 

 

Coordonatorul şi membrii 

comisiei pentru curriculum 

 

 
 

Profesorii şi îngrijitorii de la 

fiecare grupă de preşcolari 

 

 

 

 

Director 

Preşedinte asociaţia de 

părinţi 

Profesorii de la fiecare grupă 
de preşcolari 

 

 

 

 

Coordonatorul şi membrii 

comisiei pentru curriculum 

Coordonatorul comisiei de 

combatere a discriminării şi 

segregării şcolare 

Profesorii de la fiecare grupă 

de preşcolari 
 

 

 

 

Platforma Google Classroom 

(200 lei/an pentru intervenţie şi 

mentenanţă) 

 

 

 

Mijloacele didactice şi materialele 

didactice achiziţionate la grupă din 

resurse publice sau din alte tipuri 
de resurse  

 

 

 

 

 

 

9000 de lei (din care, 3000 din 

fonduri publice şi 6000 din 

fondurile asociaţiei de părinţi) 

Platforma de evaluare a dezvoltării 
preşcolarilor (PEDa) 

Computer cu conexiune la internet 

 

 

Chestionare de evaluare a 

dezvoltării preşcolarului 

completate de părinţi  

Chestionare de evaluare a 

dezvoltării preşcolarului 

completate de profesorii 

Chestionare de evaluare a 

dezvoltării preşcolarului 
completate de psiholog 

 

 

 

sept.2022 

iun. 2025 

 

 

 

 

 

sept.2022 

iun. 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sept. 2022 

oct. 2022 
 

 

 

 

 

 

sept.-oct. în 

fiecare an 

şcolar; 

mai-iunie în 

fiecare an 

şcolar 
 

 

 

Includerea în baza 

de date a cel puţin o 

trei sute de scenarii 

ludice atractive 

(câte una lunar, la 

fiecare grupă).  

 

Desfăşurarea, în 

fiecare an şcolar, a 

cel puţin trei sute de 
activităţi (câte una 

lunar, la fiecare 

grupă) 

 

 

Existenţa în 

cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică a 

unui computer 

instalat cu 
programul de 

evaluare 

longitudinală a 

dezvoltării copiilor. 

 

 

Baza de date cu 

rapoartele de 

progres în 

dezvoltare a fiecărui 

preşcolar 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ȋmbunătățirea 

sistematică și 

progresivă a 

rezultatelor 

obținute de 

preşcolari în 

ȋnvățare și 

dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Colaborarea cu 

părinţii, cu psihologii, cu 

medicii, cu logopezii şi cu 

diverşi specialişti în vederea 

derulării programelor 

educaţionale individualizate şi a 

terapiilor specifice pentru 

preşcolarii identificaţi cu 

întârzieri şi dificultăţi în 

dezvoltare. 

 

 

 

 

1.4. Asigurarea stării de bine a 

preşcolarilor prin abordarea 

convergentă a educaţiei 

timpurii: programe de consiliere 

parentală, amenajarea mediului 

educaţional (atât în familie, cât 

şi la grădiniţă), asigurarea 

calităţii interacţiunilor 

preşcolarilor (atât pe verticală, 

cât şi pe orizontală). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Elaborarea de către 

profesori şi psiholog a 

planurilor de intervenţie 

educaţională timpurie.  

1.3.2. Monitorizarea 

progresului preşcolarilor în 

urma aplicării planurilor de 

intervenţie educaţională 
timpurie. 

1.3.3. Revizuirea planurilor 

de intervenţie timpurie în 

funcţie de rezultatele obţinute 

 

 

 

 

1.4.1. Desfăşurarea tuturor 

activităţilor de consiliere 

parentală planificate, precum 
şi a unui curs de educaţie 

parentală.  

 

1.4.2. Vizitarea preşcolarilor 

în familie, de către profesori 

şi oferirea de suport 

educaţional pentru părinţi. 

 

1.4.3. Desfăşurarea de 

cursuri de formare de tipul 

traninig in house cu privire la 

impactul descoperirilor 
neuroştiinţelor asupra 

educaţiei timpurii.  

 

 

 

 

 

 

Coordonatorul comisiei de 

combatere a discriminării şi 

segregării şcolare 

Profesori şi psiholog 

 

Responsabilul cu 

monitorizarea progresului 

copiilor cu dezvoltare atipică 

 

Coordonatorul comisiei de 

combatere a discriminării şi 

segregării şcolare 

Profesori şi psiholog 

 

 

 

Profesorii de la grupe 

Consilierul şcolar 

Educatorii parentali 

 

 

 

 

Profesorii de la grupe 

 

 

 

Director 

Psihologi 

Responsabil cu activităţile 

de tip training în house 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte iniţiale de dezvoltare 

Planuri iniţiale de intervenţie 

timpurie individualizată  

 

 

Rapoarte de progres 

Planuri intermediare de intervenţie 

timpurie individualizată 
 

 

Rapoarte finale de dezvoltare 

Planuri finale de intervenţie 

timpurie individualizată 

 

 

 

Caietele de observaţii completate 

de profesori în timpul activităţilor 

de învăţare 
Dovezi privind documentarea 

învăţării copiilor postate pe 

platforma Google Classroom 

 

 

Chestionar pentru cunoaşterea 

comportamentului copilului în 

familie 

 

 

Diseminarea unor conţinutului unor 

cărţi de specialitate în 
neuropsihologie, în educaţia 

timpurie, precum şi în dezvoltarea 

copilului 

 

 

 

 

 

sept.-oct., în 

fiecare an 

şcolar  

 

 

febr.-mar., 

în fiecare an 

şcolar 
 

mai-iun. În 

fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 

 

1000 de ore, 

în fiecare an 
şcolar 

 

 

 

 

2000 de ore, 

în fiecare an 

şcolar 

 

 

40 de ore în 

fiecare an 
şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobarea de către 

director a planurilor 

initiale, 

intermediare şi 

finale de intervenţie 

timpurie pentru 
copii cu dezvoltare 

atipică 

 

 

 

 

 

 

Cel puţin 400 de 

activităţi de 

consiliere parentală 
desfăşurate în 

fiecare an şcolar 

 

 

Cel puţin 20 de 

părinţi incluşi anual 

în programe de 

educaţie parentală 

 

 

Cel puţin cinci cărţi 

de neuropsihologie 
cu impact major 

asupra practicilor în 

educaţia timpurie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diversificarea 

strategiilor de 

predare-învăţare-

evaluare a 

curriculum-ului, 

în vederea 

îmbunătățirii 

rezultatelor 

obținute de 

preşcolari în 

ȋnvățare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Asigurarea prevalenţei 

practicilor ce includ ȋnvăţarea 

spontană şi naturală a copiilor 

faţă de practicile formale de 

învăţare. 

 

2.2. Diversificarea practicilor 

educaţionale prin înfiinţarea a 

trei grupe de preşcolari în 

Alternativa educaţională Step 

by Step, precum şi prin 

utilizarea în mod curent a unor 

elemente din pedagogia 

Montessori şi Reggio Emilia. 

 

 

2.3. Planificarea, organizarea, 

desfăşurarea şi evaluarea unor 

activităţi de dezvoltare 

personală a preşcolarilor în 

acord cu solicitările 

beneficiarilor şi cu nevoile 

comunităţii: dans, limba 

engleză, programare de cod 

(Funtronic), şah, micii 

exploratori, arte plastice. 

 

2.4. Implicarea părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de învăţare de la 

egali, la fiecare grupă de 

preşcolari. 

 

 

2.1.1. Desfăşurarea  

interasistenţelor şi a 

activităţilor de observare în 

vederea selectării şi 

diseminării a celor mai bune 

practici educaţionale. 

 

2.2.1. Demararea procedurii 

de autorizare Step by Step şi 

de evaluare periodică externă 
(EVP). 

2.2.2. Derularea cursurilor de 

formare planificate 

2.2.3. Observarea 

preşcolarilor aflaţi în stare de 

„flux” în timpul activităţilor 

de învăţare curente. 

 

 

 

2.3.1. Defăşurarea 
activităţilor de dans. 

2.3.2. Desfăşurarea 

activităţilor de limba engleză. 

2.3.3. Desfăşurarea 

activităţilor STEM, şah şi 

Funtronic. 

2.3.4. Desfăşurarea 

activităţilor de arte plastice. 

 

 

2.4.1. Colaborarea 

profesorilor cu părinţii în 
vederea planificării, 

desfăşurării şi evaluării 

activităţilor de învăţare de la 

egali, susţinute de preşcolari.  

 

 

 

Directorul 

Coordonatorul CEAC 

Coordonatorul comisiei 

pentru curriculum 

 

 

Directorul 

 

 
 

Coordonatorul comisiei de 

mentorat didactic  

 

Directorul 

Coordonatorul CEAC 

Coordonatorul comisiei 

pentru curriculum 

 

 

 
Directorul 

Preşedinta asociaţiei de 

părinţi 

Profesori de la grupe 

Profesorii colaboratori 

Responsabilul cu 

monitorizarea activităţilor de 

dezvoltare personală 

 

 

 

 
Profesorii de la grupe 

Părinţii copiilor 

Responsabilul cu 

monitorizarea activităţilor de 

la egali 

 

 

 

Fişe de asistenţă 

Fişe de interasistenţă 

 

 

 

Documentaţia necesară autorizării 

Documentaţia necesară EVP 

 
 

15.000 lei alocaţi din fonduri 

publice şi resurse extrabugetare 

 

 

Fişa de observare a capacităţii de 

concentrare a atenţiei preşcolarului  

Platforma Google Classroom 

 

 

 
 

Mijloacele didactice şi materialele 

didactice puse la dispoziţie de 

grădiniţă şi de asociaţia de părinţi.  

 

Platforma Google Classroom 

 

 

 

 

 

Mijloacele didactice şi materialele 
didactice puse la dispoziţie de 

grădiniţă şi de părinţi. 

 

Platforma Google Classroom 

 

 

 

oct-mai, în 

fiecare an 

şcolar 

 

 

 

sept-dec. 

2022 

 
 

2022 

2026 

 

oct-mai, în 

fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 
sept.-iun., în 

fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

sept.-iun., în 
fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 

 

Cel puţin 60 de 

asistenţe şi 

interaistenţe 

 

 

 

Cereri şi fise tip 

inregistrate la 

Aracip 
 

Certificate, 

Adeverinţe 

 

Cel puţin 200 de 

fişe de observare,  

pentru fiecare 

preşcolar 

 

 

 
Desfăşurarea, într-

un an şcolar la 

solicitarea 

beneficiarilor, a cel 

puţin 300 de 

activităţi de 

dezvoltare personală 

 

 

 

 

Desfăşurarea, într-
un an şcolar, a cel 

puţin 200 de 

activităţi de învăţare 

de la egali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea şi 

consolidarea 

parteneriatelor cu 

autorităţile locale 

şi cu alţi actori 

relevanţi la nivel 

local, naţional şi 

internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Realizarea expertizei 

tehnice privind riscul seismic al 

clădirii şi remedierea 

deficienţelor  

identificate. 

 

 

 

 

 

3.2. Amenajarea unui parc 

de joacă şi a unei piscine în 

curtea grădiniţei. 

 

 

 

 

3.3. Planificarea, 

organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea unui proiect de 

reparaţii capitale a grădiniţei. 

 

 

 

3.4. Planificarea, 

organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea proiectelor şi a 

parteneriatelor derulate  

la nivel local, naţional şi 

internaţional. 

 

 

3.1.1. Transmiterea, către 

autorităţile locale, a 

rezultatelor raportului de 

constatare întocmit de 

reprezentantul I.T.C. Iaşi.  

3.1.2. Demararea şi 

finalizarea lucrărilor de 

remediere a deficienţelor 

semnalate de ITC şi 

finalizarea lucrărilor. 

 
3.2.1.Transmiterea tuturor 

informaţiilor solicitate de 

autorităţile locale în vederea 

îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitatea în vederea 

finanţării lucrărilor din 

fonduri europene. 

3.2.2. Demararea, derularea 

şi finalizarea lucrărilor.  

 

3.3.1. Demararea, derularea 
şi finalizarea lucrărilor de 

reparaţie capitală cu 

respectarea tuturor 

procedurilor legale.  

 

 

3.4.1. Desfăşurarea de 

activităţi în cadrul proiectelor 

realizate în colaborare cu 

diferiţi parteneri.  

3.4.2. Analiza impactului 

activităţilor extracurriculare 
şi a activităţilor realizate în 

colaborare cu diferiţi 

perteneri asupra progresului 

copiilor în învăţare şi 

dezvoltare. 

 

 

 

Director 

Administrator de patrimoniu 

 

 

Director 

Administrator de patrimoniu 

Administrator financiar 

Preşedinte SCIM 
 

 

 

Director 

Administrator financiar 

Administrator de patrimoniu 

Preşedinte SCIM 

 

 

 

 
Director 

Administrator financiar 

Administrator de patrimoniu 

Comisia de achiziţii publice 

Preşedinte SCIM 

 

 

 

 

Director 

Coordonator comisia de 

proiecte 
Membrii comisia de proiecte 

Profesorii de la grupe 

 

 

 

 

 

Resurse financiare alocate în 

funcţie de rezultatele rapoartelor de 

expertiză tehnică 

 

 

 

 

 

 
 

Fonduri publice alocate în cadrul 

unor proiecte europene de 

dezvoltare realizate de Primăria 

Iaşi 

 

 

 

 

 

Fonduri publice alocate în funcţie 
de fluctuaţia preţurilor şi a pieţei în 

următorii trei ani 

 

 

 

 

Proiecte de parteneriat 

Protocoale de colaborare 

 

 

 

Rapoarte privind impactul 
activităţilor extracurriculare 

Rapoarte de progres  

 

 

 

 

 

sept. 2022 

 

 

 

 

iun.-aug 

2024 

 

 
 

 

sept.-dec. 

2022 

 

 

ian.-dec. 

2024 

 

 

 
 

 

iun.-

aug.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 
sept.-iun., în 

fiecare an 

şcolar 

 

 

 

 

Rapoartele de 

constatare şi de 

expertiză tehnică 

întocmite de ITC 

Iaşi 

 

Procesul verbal de 

recepţie finală a 

lucrărilor 
 

 

 

 

Procese verbale de 

recepţie finală şi de 

dare în folosinţă a 

construcţiilor 

 

 

 
Procesul verbal de 

recepţie finală a 

lucrărilor de 

reparaţie capitală 

 

 

 

 

În fiecare an şcolar, 

cel puţin zece 

proiecte derulate la 

nivel naţional şi 
local, respectiv un 

proiect la nivel 

internaţional 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Construirea 

unei comunităţii 

de învăţare şi a 

imaginii publice a 

grădiniţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Colaborarea cu 

asociaţia de părinţi în vederea 

diseminării în comunitate a 

rezultatelor obţinute în cadrul 

diferitelor programe şi proiecte 

educaţionale. 

 

 

4.2. Realizarea şi 

gestionarea unui nou site al 

grădiniţei, precum şi a unor 

conturi online, pe diferite reţele 

sociale, care să permită o mai 

mare vizibilitate a grădiniţei în 

comunitate. 

 

 

4.3. Asigurarea 

transparenţei deciziilor şi a 

tuturor veniturilor şi 

cheltuielilor prin postarea pe 

site-ul grădiniţei a tuturor 

documentelor cu caracter 

public. 

 

 

 

4.4. Elaborarea și aplicarea 

unui plan de marketing și de 

promovare a grădiniței ȋn 

comunitate. 

 

 

4.1.1.Desfăşurarea, în 

colaborare cu părinţii şi 

profesorii, a proiectelor 

educaţionale: Sărbătoarea 

Toamnei, Crăciunul în 

Europa şi Sărbătoarea 

Primăverii, precum şi 

diseminarea, în comunitate, a 

rezultatelor acestora. 

 
4.2.1. Alocarea de resurse 

finaciare pentru asigurarea 

unei conexiuni Internet de 

bună calitate. 

4.2.2. Desfăşurarea lucrărilor 

de cablare structurată. 

4.2.3. Construirea noului site 

al grădiniţei şi a conturilor 

acesteia pe diferite reţele 

sociale. 

 
4.3.1. Organizarea licitaţiei 

pentru alimente în 

conformitate cu prevederile 

legale. 

4.3.2. Transmiterea către 

beneficiarii interni şi externi 

a tuturor informaţiilor 

relevante cu privire la modul 

de utilizare a resurselor 

publice. 

 

4.4.1. Conceperea şi 
aplicarea unei strategii de 

marketing a grădiniţei, în 

vederea creşterii vizibilităţii 

acesteia în comunitate.  

 

 

Director 

Preşedinte asociaţia de 

părinţi 

Comisia de proiecte 

Profesorii de la grupe 

Coordonator comisia de 

marketing 

 

 

 
Director 

Administrator financiar 

 

Director 

Administrator de patrimoniu 

 

Director 

Coordonator comisia de 

marketing 

 

 
Director 

Comisia de achiziţii publice 

Coordonator SCIM 

 

 

Director 

Administrator financiar 

Coordonator comisia de 

marketing 

 

 

 
Director 

Coordonator comisia de 

marketing 

 

 

Mijloacele didactice şi materialele 

didactice puse la dispoziţie de 

grădiniţă şi de asociaţia de părinţi. 

Conturile pe reţele sociale ale 

grădiniţei 

Platforma Google Classroom 

 

 

 
 

 

Fonduri publice: 48.000 lei 

 

 

 

 

Fonduri publice: 8000 lei 

 

 

 
Veniturile proprii ale grădiniţei ce 

provin din taxa de hrană 

 

 

 

Elaborarea, transmiterea şi 

publicarea documentelor solicitate 

de autorităţile abilitate 

 

 

 

 
Activităţi de diseminare în 

comunitate a rezultatelor 

preşcolarilor 

Conturile pe reţele sociale 

Platforma Google Classroom 

 

 

În fiecare an 

şcolar:  

- oct. 

- dec. 

- martie 

 

 

 

 
 

 

2022 

 

 

 

 

2024 

 

 

 
Iun. 2023 

Iun. 2024 

Iun. 2025 

 

 

Dec. 2022 

Dec. 2023 

Dec. 2024 

Dec. 2025 

 

 

 
Dec. 2022 

 

 

 

 

Expoziţii cu 

lucrările copiilor 

 

 

 

 

 
 

Reţeaua de Internet 

 

 

 

 

Site-ul grădiniţei 

 

 

 

 
Contracte de 

achiziţii alimente 

 

 

 

Planul de achiziţii 

Statul de funcţii 

Execuţia bugetară 

 

 

 

Strategia de 
marketing a 

grădiniţei 
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IX. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 

Analiza SWOT: 

 

1. Puncte tari: 

 asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii; 

 încadrarea cu personal didactic calificat, cu studii universitare  (20 cadre didactice) și 

postuniversitarii (master -  14 cadre didactice /10 cadre didactice cu examen de disertație, 4 

cadre didactice fără examen de disertație,  și doctorat – 1 cadru didactic), grade didactice 

(definitivat : 2, grad didactic II: 2, grad didactic I: 16) 

 colectiv didactic valoros ( metodiști ISJ – 6 cadre didactice , coordonator practică 

pedagogică – UAIC – FPSE Iași – 1 cadru didactic, mentori practică  – UAIC – FPSE Iași – 

6 cadre didactice, membri CNEME – 4 cadre didactice, expert ARACIP – 1 cadru didactic, 

responsabili cerc pedagogic – 3 cadre didactice), calități definitorii fiind seriozitatea , 

perseverența, conștiinciozitatea; cadre didactice care au urmat cursurile de formare inițială 

Modulul I și Modulul II Step by Step (19  cadre didactice); 

 cadre didactice dornice de performanță, cu cadre continuitate în grădiniță, cu preocupare 

pentru documentare, dezvoltare, materializată prin studiu individual, elaborare ritmică a 

proiectării și planificării didactice, participare la cursuri de formare, sesiuni de comunicări și 

simpozioane; 

 spații educaționale moderne, dotate corespunzǎtor; 

 relațiile interpersonale existente favorizează un climat socio-afectiv deosebit și stimulativ, 

cooperant, uneori competitiv și eficient; 

 utilizarea platformei Google Classroom. 

2. Puncte slabe: 

 dificultăți în realizarea Programelor de intervenție personalizate pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale; 

 alocarea unui buget restrâns pentru formarea continuă a cadrelor didactice, a cadrelor 

didactice auxiliare , precum și personalului nedidactic. 

 

3. Oportunităţi: 

 formarea de grupe cu predare în alternativa STEP BY STEP ; 

 identificarea necesităţilor de formare a cadrelor didactice; 

 existenţa unei game variate de cursuri de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, 

universităţi , alte organizații; 

 acces la informații prin internet și mass-media. 

 

4. Ameninţări: 

 costuri ridicate ale mijloacelor și echipamentelor de instruire modernă, cât și a cursurilor de 

perfecționare și a materialelor informative. 

 

 

Pentru realizarea analizei SWOT  fost aplicat un chestionar pentru analiza nevoilor de 

formare. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 20 de profesori, 19 persoane de sex  feminin și o 

persoană de sex masculin, toate cu studii superioare. Chestionarul este realizat cu scopul de a afla 

nevoia de formare și dezvoltare profesională personalului Grădiniței cu Program Prelungit nr. 21 Iași. 



 

 

Tipul de program de 

dezvoltare profesională 

Număr de participanți 

pentru personalul de 

conducere 

pentru personalul didactic pentru personalul 

didactic auxiliar 

pentru personalul 

nedidactic 

Înscrierea pentru obținerea 

gradelor didactice în 

învățământul preuniversitar 

 -IC1 grad didactic II sesiunea 2025 – 2 cadre 

didactice   

- IC1 grad didactic I, seria 2024 - 2026 – 1  cadru 

didactic 

-IC2 grad didactic I, seria 2022 – 2024 – 1 cadru 

didactic  

  

Programe oferite de furnizori 

acreditați și/sau autorizați  

- Comunicarea și 

relaționarea interumană/ 

Management și comunicare 

în instituțiile educaționale – 

Universitatea  ,,Babeș –

Bolyai” Cluj Napoca, 

F.P.S.E, Departamentul de 

Științe ale Educației, 

Extensia Universității 

Năsăud, program de 

perfecționare acreditat prin 

OMEN nr.4925/10.08.2020, 

30 CPT, 120 de ore -   

- Learning 

Organizations – Învață, 

pentru a fi schimbarea, Ro 

– Coach Consult, București 

 

- Management strategic în educație/ 

Calitate și eficiență în sistemul de control 

managerial intern, Asociația Transformarea prin 

Formare, București , program de perfecționare 

acreditat prin OMEN nr.3995/10.05.2019, 20 

CPT, 82 de ore  – 3 cadre didactice ,  

- Learning Organizations – Învață, 

pentru a fi schimbarea, Ro – Coach Consult, 

București – 6  cadre didactice 

- Managementul  asigurării calității în 

învățământul preuniversitar / Asigurarea 

calității în educație – CCD Brăila,  program de 

perfecționare acreditat prin OMEN 

nr.5026/04.09.2018, 16 CPT, 64 de ore -   2 cadre 

didactice  

- Curs GDPR/ Protecția datelor 

personale, CCD Brăila, program de perfecționare 

acreditat prin OMEN nr. 5046/06.09.2018, 11 

CPT, 42 de ore - 3 cadre didactice  

- Etică și integritate profesională/ 

Integritate și etică în școala românească, 

Asociația Generală a Cadrelor Didactice din 

România ,,Dăscălimea românească” Ialomița, , 

- Curs GDPR- 2 

persoane 

-Curs de formare 

privind implementarea 

standardelor de 

control financiar 

intern – 1 persoană 

-Curs de prim ajutor – 

1 persoană 

- Curs SSM – 1 

persoană 

- Curs în 

vederea  

respectării 

legislației cu 

privire la 

atribuțiile de 

serviciu – 11 

persoane  

- Curs de 

igienă – 11 

persoane  



 

 

program de perfecționare acreditat prin OMEN nr. 

5046/ 06.09.2018, 27 CPT, 108 de ore - 2 cadre 

didactice  

- Metode inovative de predare – învățare 

– evaluare în educația timpurie/ Abordări 

innovative în didacticile specifice 

învățământului primar și preșcolar,  program 

de perfecționare acreditat prin OMEN 

nr.4925/11.08.2020, 30 CPT, 120 de ore -   7 

cadre didactice  

- Discriminarea și strategii 

antidiscriminatorii/  

Educația interculturală –Fundația Agenția de 

Dezvoltare Comunitară  ,,Împreună” , 10 CPT, 40 

de ore -  4 cadre didactice  

- Managementul proiectelor – CCD Iași, 

program de perfecționare acreditat prin OMEN nr. 

5670/18.12.2017, 22 CPT, 89 de ore - 4 cadre 

didactice  

- Mentoratul didactic – calea spre o cariera de 

success – Asociația CNF Transilvania, program 

de perfecționare acreditat prin OMEN 

nr.4737/09.08.2019, 25 CPT, 100 de ore -  13 

cadre didactice 

- Educația incluzivă timpurie – CCD 

Sibiu, program de perfecționare acreditat prin 

OMEN nr. 3088/16.01.2019, 22 CPT, 89 de ore -    

6 cadre didactice 
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X. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE 

 
VIII.1. Monitorizarea şi evaluarea internă 

Monitorizarea şi evaluarea internă a gradului de îndeplinire a activităţilor, a calităţii proceselor 

educaţionale şi a rezultatelor obţinute va realizată prin intermediul următoarelor instrumente: 

 
- Analiza lunară a activităţii tuturor angajatilor şi a activităţii tuturor departamentelor în cadrul 

Consiliului de administraţie; 

- Rapoarte individuale de activitate a cadrelor didactice (anual); 

- Rapoarte ale comisiilor funcţionale şi de lucru (semestriale şi anuale); 

- Rapoarte ale activităţii manageriale (semestrial şi anual); 

- Studii de caz şi analize statistice; 

- Proceduri de sistem incluse în Manualul Calităţii al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 

Iaşi (pp.46-120): proceduri de autoevaluare instituţională, proceduri de analiză a culturii 

organizaţionale, proceduri de evaluare a aşteptărilor beneficiarilor interni, proceduri de 

evaluare a satisfacţiei beneficiarilor externi, proceduri de comunicare internă, decizie şi 

raportare, proceduri de identificare şi prevenire a perturbărilor majore, proceduri de control al 

documentelor şi înregistrărilor, proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire 

a calităţii, proceduri specifice personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

- Discuţii individuale cu angajaţii grădiniţei, cu preşcolarii şi cu părinţii acestora 

- Fişele de evaluare a calităţii activităţilor de învăţare (asistenţe şi interasistenţe colegiale) 

- Chestionare: de evaluare a satisfacţiei părinţilor faţă de serviciile oferite de grădiniţă, de 

evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice, de evaluare a activităţii debutanţilor, de evaluare a 

gradului de adaptare a preşcolarilor la grădiniţă, de evaluare a climatului organizaţional, de 

evaluare a calităţii relaţiilor interpersonal etc. 

- Planuri de dezvoltare profesională, Planuri de intervenţie individualizată 

- Raportul Anual de Evaluare Internă elaborate de CEAC 

 
VIII.2. Monitorizarea şi evaluarea externă 

 

Monitorizarea şi evaluarea externă va fi realizată periodic de către ISJ Iaşi, respectiv ARACIP în 

baza legislaţiei educaţionale în vigoare. 
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XI. REVIZUIREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ A G.P.P. NR. 21 IAŞI (2022-2026) 

 
În vederea formalizării proceselor şi activităţilor fundamentale care se desfăşoară în 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi, descriem în continuare procedura de lucru elaborată, 

înregistrată în Manualul Calităţii al GPP nr. 21 Iaşi, şi aplicată în vederea revizuirii Proiectului 

de dezvoltare instituţională 2022-2026: 

1. Scopul procedurii: formalizarea activităţii de revizuire a proiectului de dezvoltare 

instituţională (PDI). 

2. Descrierea procedurii: procedura descrie actorii şi atribuţiile specifice ale acestora privind 

activitatea de revizuire a PDI. 

3. Domeniul de aplicare: 

3.1. procedura se referă la activitatea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie; 

3.2. compartimentul beneficiar este managementul instituţional. 

4. Documente de referinţă: 

4.1. Legea Educaţiei nr. 1/2011, ROFUIP; 

4.3. Documente interne: Proiectul de dezvoltare instituţională. 

5. Descrierea etapelor: 

5.1. la sfârşitul anului şcolar, directorul prezintă în faţa consiliului de administraţie, în faţa 

comitetului de părinţi şi în faţa consiliului profesoral propriul raport de activitate în care descrie 

gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Planul Operaţional Anual şi în Proiectul de 

Dezvoltare Instituţională; 

5.2. membrii Consiliului de administraţie, reprezentanţii părinţilor şi ai autorităţilor publice 

locale, precum şi ai corpului profesoral analizează gradul de îndeplinire a acestor obiective şi – 

după caz – pot propune în mod argumentat revizuirea anumitor elementele incluse în PDI, pe 

baza bunelor practici consacrate la nivel naţional şi internaţional; 

5.3. în cazul modificării contextului instituţional şi socio-economic, directorul proiectează noi 

obiective şi depistează eventualele riscuri ce pot afecta buna funcţionare a grădiniţei; 

5.4. directorul propune spre aprobare în consiliul de administraţie noile măsuri 

ce urmează a fi introduse/extrase din PDI; 

5.5. membrii consiliului de administraţie, întruniţi în mod legal, analizează eficienţa şi 

eficacitatea propunerilor directorului şi aprobă sau nu modificarea/revizuirea PDI; 

6. Documente/Instrumente utilizate: Proiectul de dezvoltare instituţională a GPP nr. 21 Iaşi 

(2018-2022), registrul de procese verbale al Consiliului de administraţie. 

7. Mod de utilizare: rezultatele procedurii se valorifică în managementul instituţional. 

8. Responsabili: directorul unităţii, membrii Consiliului de administraţie. 
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