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1. ARGUMENT 

Prezentul plan managerial a fost conceput ca răspuns la necesitatea identificată de a aborda într-o manieră  strategică, coerentă, activitatea 

managerială pe termen scurt, în funcţie şi directă corelaţie cu resursele existente, misiunea şcolii, ethosul şcolar şi a finalităţilor educaţiei. 

Anul şcolar 2018-2019 a debutat sub deviza descentralizării şi a calităţii educaţionale totale, educaţia fiind considerată calea spre dezvoltare 

durabilă, care este, în fapt, un proces de învățare socială în căutare de soluții inovative (Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 

2016-2020). ”Educaţia începe la naştere şi continuă toată viaţa prin acumularea de cunoaştere. … Educaţia trebuie să fie: captivantă, continuă și 

coerentă. Captivantă poate să devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a face” în totală concordanţă cu „a şti“, pentru a motiva şi 

interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă -păstrarea interesului şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la 

finalizarea studiilor superioare. Coerentă –prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu 

infrastructură.” (Programul de Guvernare a României 2018-2020)  Din acestă perspectivă, educaţia este un bun public, o investiţie pe termen lung în 

beneficiul dezvoltării economice sustenabile, al dezvoltării individualului şi al coeziunii sociale. La obţinerea calităţii acesteia concură alte calităţi: a 

legislaţiei, a resurselor umane materiale, financiare, a managementului, calitatea informaţiei şi calitatea comunicării. 

În aceste condiţii se pune problema calităţii proiectării, planificării, organizării, conducerii, controlului şi evaluării activităţii educaţionale la nivelul 

unităţii de învăţământ. Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii că sistemul de învăţământ, răspunde aşteptărilor, face ce trebuie, cheltuieşte banul 

public  eficace şi efficient.  

Un sistem de învăţământ poate  fi considerat eficient doar în măsura în care asigură accesul continuu la educaţie şi formare, oferă deschiderea către 

mediul muncii, răspunzând astfel nevoilor în schimbare ale angajatorilor şi ale pieţei muncii, încurajând companiile să se implice mai mult în educaţia şi 

formarea profesională de orice tip. În acest context sistemul de învăţământ şi de formare trebuie să dispună de mecanisme de asigurare a calităţii. Sistemul 

de evaluare a calităţii urmăreşte: 

 îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi în grădiniţă; 

 asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (preşcolari, părinţi, corp profesoral, comunitate locală); 

 revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii preşcolare; 

 urmărirea concordanţei dintre resursele şi nevoile existente; 

Beneficiarii serviciilor educaţionale şi părinţii lor formulează tot mai insistent exigenţe faţă de unităţile şcolare, solicitând informaţii detaliate despre 

calitatea acestora. Astăzi, într-o lume a comunicării, a informaţiei şi concurenţei, învăţământul nu mai poate rămâne cantonat în nişte jaloane stabilite odată 
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pentru totdeauna. Dacă gândim grădiniţa ca o organizaţie ce trebuie să facă față concurenţei şi provocărilor viitorului, atunci este imperios necesar sa 

renunţăm la modelele tradiţionale de gândire, în favoarea celor inteligente, creatoare şi dinamice. Mediul intern şi extern în care funcţionează unitatea de 

învăţământ se schimbă, condiţiile interne şi externe nu mai sunt aceleaşi, de aceea trebuie operate modificări la nivel de vârf al managementului 

Managementul strategic are ca idee fundamentală crearea unui climat de performanţă şi calitate. Daca privim unitatea de învăţământ ca pe o 

„ofertantă de servicii pentru societate”, într-o competiţie cu alţi „furnizori de servicii educaţionale”, atunci este nevoie de elaborarea unei strategii necesare 

pentru obţinerea resurselor financiare şi umane necesare unei funcţionări optime. 

 Planul managerial, ca instrument al politicii manageriale a directorului, centrat pe inovare şi dezvoltare şcolară în plan „structural” şi funcţional, este un  

instrument de coordonare a activităţilor care asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum, resurse materiale şi 

financiare, resurse umane, relaţii sistemice, comunitare. 

Având în vedere faptul că modelele de implementare aferente reformei trebuie să reprezinte o reflectare fidelă a condiţiilor concrete locale, vor fi 

încurajate creativitatea şi alternativa în: 

 proiectarea integrată a curriculum-ului naţional; 

 conceperea şi selectarea riguroasă a obiectivelor  educaţionale; 

 constituirea grupurilor de lucru şi optimizarea reţelei de informare-comunicare; 

 definirea şi stabilirea modalitatilor concrete de implicare în procesul dezvoltării instituţionale a comunităţii locale; 

 definirea C.D.S - ului în concordanţă cu ethosul local/şcolar şi în funcţie de nevoile comunităţii; 

 promovarea proiectelor educaţionale care au o fundamentare reală, obiectivă; 

Proiectarea reprezintă stabilirea parcursului de la ceea ce este (starea actuală a instituţiei de învăţământ preşcolar), la ceea ce trebuie să fie(starea 

dorită în care se va afla grădiniţa la sfârşitul anului şcolar. 

 La baza conceperii Planului managerial pentru anul școlar 2018-2019 au concurat trei factori: 

 Planul Managerial al Inspectoratului Școlar Județean Timiș pentru anul școlar 2018-2019 

 Analiza privind starea învățământului la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, reflectată în Raport asupra calității 

educației din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, an școlar 2017-2018 

 Planul de Dezvoltare Instituțională al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara pentru perioada 2018-2021 
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2. ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE 

ÎN CONTEXT POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC ȘI ECOLOGIC 

CONTEXT POLITIC 

 Strategia Națională pentru dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 2016-2020 

 Educația – calea spre dezvoltare durabilă care, în fapt este un proces de învățare socială în căutare de soluții inovative 

 Obiective concrete privind îmbunătățirea radicală și diversificarea ofertei educaționale a întregului sistem de învățământ și formare 

profesională din România 

 Programul de Guvernare 2018-2020 

 Educaţia începe la naştere şi continuă toată viaţa prin acumularea de cunoaştere. 

 Educaţia trebuie să fie: captivantă, continuă și coerentă. Captivantă poate să devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, 

centrată pe „a face” în totală concordanţă cu „a şti“, pentru a motiva şi interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă 

–păstrarea interesului şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea studiilor superioare. Coerentă – 

prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe 

tehnologiile moderne la toate nivelurile de învăţământ și să aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi inovare. Nu 

în ultimul rând, trebuie să stimuleze şi să asigure continuitatea abordărilor şi prin activităţile extracurriculare şi interdisciplinare 

relevante. 

 Măsuri în domeniul educației timpurii: Dezvoltarea sistemului de educație timpurie  
 Construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice 

și formarea profesorilor 
 Programul de Guvernare 2016-2020 stabilește obiectivele prioritare în domeniul politicilor educaționale: 

 Creșterea perfomanței sistemului românesc de învățământ 

 Asigurarea politicilor de echitate socială 

 Asigurarea deprinderilor și competențelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe 

tot parcursul vieții 

 Deschiderea sistemului de educație și formare profesională către societate, către mediul social, economic și cultural 
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 Întărirea gradului de coeziune socială și creșterea participării cetățenilor  la programele de dezvoltare economică, socială prin 

promovarea cetățeniei active 

 Stimularea inovării și a creativității, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și formare profesională 

 Construirea societății cunoașterii prin transformarea educației în vector de dezvoltare socio-economică 

 Asigurarea competitivității pe plan european și internațional 

 Depolitizarea sistemului de învățământ și promovarea profesioniștilor în managementul educațional 

 Respectarea principiului autonomiei în educație  și a principiului responsabilității publice și întărirea mecanismelor legate de 

funcționarea acestor principii 

 Integrarea tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creștere și ocupare durabilă a forței de 

muncă, bazate pe cunoaștere 

 Creșterea resurselor financiare alocate educației, inclusiv prin atragerea unor surse definanțare private 

 Creșterea vizibilității internaționale a României prin rezultatele obținute în educație 

 Alinierea învățământului românesc la standardele internaționale – consecință a integrării Romîniei la UE- este de așteptat să ducă la 

diminuarea centralismului, birocrației, corupției 

 Direcţiile prioritare de acțiune ale I.Ş.J. TIMIȘ în anul şcolar 2018-2019 

 Asigurarea transparenţei decizionale. 

 Promovarea unui  învățământ deschis, performant și eficient. 

 Suținerea participării educabililor și educatorilor la actul educațional, în spiritul incluziunii, democrației și echității. 

 Îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi profesional. 

 Îmbunătăţirea managementului şcolar preuniversitar la nivelul judeţului Timiş. 

 Eficientizarea managementului inspecției școlare la nivelul inspectoratului școlar. 

 Ameliorarea rezultatelor școlare și a celor obținute la examenele naționale. 

 Dezvoltarea resursei umane prin oferirea de programe adecvate nevoilor de formare ale cadrelor didactice, ale managerilor de instituții 

de învățământ și ale angajaților Inspectoratului Școlar Județean Timiș. 

 Asigurarea condițiilor optime privind siguranța elevilor în școlile județului. 

 Sprijinirea participării la programele europene de mobilitate. 

 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
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 Politica educaţională propusă de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara este în concordanţă cu politica educaţională 

inyernațională, naţională și județeană. Astfel, în contextul evenimentelor la nivel mondial care au marcat politicile pentru dezvoltarea 

timpurie a copilului, România a aderat/adoptat o serie de documente legislative care definesc contextul educaţiei timpurii, şi anume : 

 Mişcarea Globală pentru Copii, care repune în atenţia tuturor (guverne, opinie publică) zece imperative printre care: eliminarea 
excluziunii sociale şi discriminării sub orice formă a copiilor, respectarea drepturilor copiilor, asigurarea, pentru toţi copii, a unui start 
bun în viaţă, stoparea exploatării copiilor, accesul la educaţie al tuturor copiilor, băieţi sau fete, lupta împotriva HIV/SIDA, drepturilor 
copiilor şi tinerilor la exprimare  şi la participare la luarea deciziilor care îi privesc, protejarea copiilor de războaie, protejarea 
pământului şi, nu în ultimul rând, lupta împotriva sărăciei , prin investirea în copii; 

 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului (UNESCO 1960); 
 Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20.11.1989, la New 

York şi ratificată de România prin Legea 19/1990, republicată ; 
 Declaraţia Conferinţei Mondiale de la Jomtiem , adoptată în 1990, referitoare la Educaţia pentru toţi, care subliniază faptul că 

învăţarea începe de la naştere şi care aduce în prim plan  necesitatea de servicii care integrează domeniile  sănătăţii, al nutriţiei şi al 
igienei cu dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copilului ; 

 Declaraţia de la Salamanca, adoptată în 1994, cu privire la realizarea şcolii de tip incluziv, la accesibilitate, participare şi calitate în 
contextul unei educaţii pentru toţi; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 1.113 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei Guvernamentale în domeniul protecţiei copilului 

în dificultate (2014-2020) şi a Planului Operaţional pentru implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului 

în dificultate (2014-2016); 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2014-2020) 

 Ordonanta De Urgenta nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor actualizată prin:  OUG 
82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative și OUG 55/2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. 

 Strategia pentru educaţia timpurie 2017-2018, aflată în curs de revizuire  (ca parte a Cadrului unitar pentru monitorizarea şi 

evaluarea implementării strategiilor din educaţie, Metodologia de monitorizare și evaluare și instrumentele necesare pentru 

derularea activităţii de MEN, respectiv Studiul privind evaluarea politicilor publice în domeniul  educației timpurii (SABER 

early childhood), emise de Banca Mondială 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și completată prin Legea 29/2010; 
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 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/11.01.2011, publicată în M.O. din 18.01.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin Ordinul M.E.N.C.Ș. Nr. 5079/2016 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordin M.E.C.T.  Nr. 1409/2007 privind Strategia M.E.C.T. privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar 

 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani 

 Hotărârea Guvernului României Nr. 1252/12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor 

şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 4688/29.06.2012 privind aprobarea Ghidului general - Calitate în școala din România prin standarde și 

standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru 

învățământul preuniversitar 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 2018 

 O.M.E.N 5233/01.09.2008 privind aprobarea Curriculumului pentru învăţământ preşcolar 

 Regulamentul de Organizare și funcționare  a I.S.J. Timiș Nr, 12000/08.10.2018 

 În egală măsură se au în vedere următoarele reglementări, documente școlare și curriculare, prevăzute în metodologiile valabile la nivel 

național în domeniul preșcolar, precum și Curriculum preșcolar 2018, aflat în procedură de finalizare a aprobării sale: 

 Nota MEN nr.28.259/2000 privind documentele de evidenţă a activităţii educatoarelor din învăţământul preuniversitar (ref.la 

Condica de prezenţă şi evidenţă a activităţii educatoarei întâlnită și cu denumirea de Caietul educatoarei);  

 Adresa MEN nr. 40.377/2000 privind documentele de evidenţă a activităţii educatoarelor din învăţământul preuniversitar care 

lucrează la grupele cu predare în limba minorităţilor naţionale 

 Adresa MEN nr.46.267/2010 privind activitățile specifice funcției de diriginte în învățământul preșcolar;  

 Caietul de observații cu privire la dezvoltarea copiilor (un caiet obişnuit, în care se notează aspecte care ţin de dezvoltarea 

copilului, pe măsură ce acestea sunt observate de către educatoare, în diferite contexte). 

 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22583


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 442 612, E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 | P a g e  
 

CONTEXT  ECONOMIC 

 Timişoara, al treilea mare oraş al României, este un important centru istoric, social şi cultural, fiind locul în care şi-au lăsat amprenta 

numeroase culturi şi civilizaţii.  

 Forbes Best Cities 2018 plasează Timișoara pe locul 2 în clasamentul general. 

 Internet gratuit în Centrul istoric și în unele mijloace de transport este unul dintre proiectele de Smart City ale Timișoarei, costurile fiind suportate 

de Orange și Continental. Semnat în iulie 2018, contractul este valabil timp de trei ani. Un alt proiect este Smart Parking-ul de la Modex, 

Parcarea I Huniade, respectiv, printr-o aplicație, șoferii află dacă mai au locuri de parcare în zonă și pot plăti costul parcării. Lansat în octombrie 

2016,  printr-un parteneriat cu ZTE, proiectul se dorește să fie extins în întregul oraș, au anunțat reprezentanții Municipalității. În prezent doar 90 

de locuri de parcare sunt în aplicație    dintr-un potențial de 11.000 de locuri, deși orașul dispune de aproximativ 64.000 de locuri de parcare. 

 Dar, în ciuda intențiilor bune, orașul de pe Bega nu excelează încă la capitolul Smart City, cel mai important atu rămânând amplasarea și 

infrastructura. Localizată în partea de sud-est a Bazinului Panonic, Timişoara beneficiază de faptul că se află pe traseul a două culoare ale 

rețelei europene de transport TEN-T: Rin – Dunăre şi Orient – Mediterana de Est. Rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului 

autostrăzii A1 (Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara – Nădlac). Aflată în construcție, aceasta va deveni o importantă axă de transport regională, 

deoarece, odată terminată, va asigura o mai bună conectivitate a orașului atât cu Bucureştiul, cât şi cu Europa Centrală, prin Ungaria. De 

asemenea, municipiul este traversat de două drumuri europene – unul principal, E70 Serbia (Moraviţa – Timişoara – Craiova – Bucureşti), şi unul 

secundar, E671 (Arad – Timişoara). 

 Feroviar, reţeaua TEN-T de bază suprapune magistralei principale 900 Timişoara – Băile Herculane magistrala secundară 217 Timişoara – Arad 

şi magistrala secundară 922 Timişoara – Moraviţa. Cu patru staţii feroviare – Timişoara Nord, Timişoara Est, Timişoara Sud şi Timişoara Vest, 

orașul de pe malul Begăi este cel mai important nod de cale ferată din Vestul ţării. Orașul poate deveni nod regional. La finele lunii martie, primul 

tren al Eurorail Serbia, parte a grupului românesc Grampet Group, a început să circule pe distanța Stamora Moravița – Pancevo și retur. Acesta 

este primul operator privat din Serbia care desfășoară o astfel de activitate la noi. 

 În completare, Aeroportul Timişoara asigură atât curse regulate, cât şi curse charter de pasageri şi marfă, legând Timişoara de Bucureşti şi de 

alte oraşe importante: München, Roma, Dortmund, Barcelona, Madrid, Paris, Londra, Bruxelles, Milano şi altele. Anul trecut, traficul de pe acesta 

a crescut cu 47%, față de anul anterior, până la 1,7 milioane de pasageri, clasându-se pe locul 3, după Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) și cel 

din Cluj-Napoca. Creșterea s-a datorat curselor low cost, ceea ce reflectă potențialul de extindere. 

 Alt atu îl reprezintă structura spațială tradițională. Bazată pe un model radial de dezvoltare, aceasta este consolidată printr-o serie de inele 

concentrice, dispunând încă de terenuri care au potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative: zone industriale complet 
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sau parțial abandonate, aflate în apropierea centrului orașului; arii cu o infrastructură feroviară substanțială, care include gări, triaje, depouri și 

depozite, multe dintre acestea fiind insuficient exploatate; blocuri rezidențiale mari, cu puține facilități comunitare și acces slab la servicii. 

 În aceste condiții, în ultimii 15 ani, în Timișoara s-au dezvoltat puternic businessurile de producție și industrie. Numărul de firme cu 

participare străină reprezintă peste 70% din totalul firmelor, majoritatea fiind din spațiul germanofil. Unul dintre cei mai mari angajatori din județ și 

unul dintre cele mai importante businessuri este producătorul de cauciucuri Continental Automotive Products, completat de Hella România, 

producător de componente auto, de Delphi Packard Romania, producător de echipamente electrice și electronice pentru industria auto, de TRW 

Automotive Safety Systems, de Valeo Lighting Injection și de producătorul de carne Smithfield România. 

 În Topul 500 Forbes al celor mai valoroase companii românești 2017, care ia în calcul datele din 2016, cel mai valoros business din județul 

Timiș era producătorul de vin Cramele Recaș, controlat de Gheorghe Mihai Iova, care a obținut un profit de 29 de milioane de lei, la o cifră de 

afaceri de 120 de milioane de lei, cu 103 angajați. Acesta era secondat de fabrica de aparate electronice de măsurat AEM Timișoara, 

controlat de Claudiu Nicolae Rădulescu, care a obținut un profit de 9 milioane de lei, la afaceri de 327 de milioane de lei, cu 1.554 de angajați. 

Pe locul 3 s-a clasat producătorul și retailerul de mobilier Rus Savitar, cu un profit de 20,6 milioane de lei, la afaceri de 128,6 milioane de lei, cu 

663 de angajați. În total, în topul Forbes s-au clasat 15 companii, care cumulau o cifră de afaceri de 2 miliarde de lei, un profit de aproape 238 

de milioane de lei și 5.900 de angajați. 

 Efervescența businessului se vede și din proiectele imobiliare anunțate. Stocul total de spații de birouri este estimat să crească cu 58%, anul 

acesta, față de anul trecut, până la 200.800 de metri pătrați, reiese din datele Colliers International Romania. Rata de neocupare era de 3%, la 

finalul anului trecut, fiind extrem de scăzută, la o chirie medie lunară de 12 euro/metri pătrați, pentru spațiile de calitate. 

 „Timișoara rămâne o alternativă interesantă datorită combinației de oportunități. În primul rând, apropierea de infrastructura țării vecine, a 

Ungariei, înseamnă că a atras destul de multă atenție pe segmentul industrial (șomajul în rândul celor cu un nivel de pregătire redus este 

constant la niveluri scăzute). Pe de altă parte, în clasamentul Ministerului Educației privind universitățile naționale, Timișoara a avut trei 

universități în Top 20, cât Cluj-Napoca și Iași și la mustață în spatele Bucureștiului, care avea patru. Universitatea Politehnică Timișoara ocupă 

locul al doilea în țară, în urma celei din Capitală, evidențiind, din nou, abilitățile destul de bune ale angajaților la care pot apela angajatorii. Rata 

de neocupare pe birouri a rămas la doar 3%, până la sfârșitul anului 2017, deși ar trebui să crească în mod constant, având cea mai mare 

suprafață care urmează să fie livrată dintre orașele regionale majore (în special datorită proiectului Openville, una dintre cele mai mari scheme 

cu utilizare mixtă din România, dar și altor proiecte mari cum ar fi birourile Isho, Bega Business Park sau Vox Technology Park)”, se subliniază 

într-un raport de piață al Colliers. 

 Din punct de vedere economic, se remarcă un anumit grad de autonomie a grădiniţelor, respectiv a întregului învăţământ preuniversitar 

românesc, ceea ce duce la creşterea răspunderii manageriale, raportată la dezvoltarea instituţională, în funcţie de nevoile comunităţii. 
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 Prin descentralizarea financiară, în anul 2011, grădiniţele intră într-o relaţie nouă cu autorităţile locale. Financiar, ne subordonăm Primăriei, iar 

fondurile alocate sunt, în general, insuficiente pentru dotări. 

 Menţinerea localului în stare de funcţionare, procurarea materialelor igienice şi de întreţinere constituie câteva dintre problemele majore cu care 

ne confruntăm, încercând să le rezolvăm prin participarea voluntară a părinţilor, instituţiilor private şi ONG-urilor pentru funcţionarea grădiniţei în 

condiţii optime. 

 

CONTEXT  SOCIAL 

 Dintre marile orașe, Timișoara este cel mai aglomerat pe piața de retail, cu 694 de metri pătrați la 1.000 de locuitori, suprafața totală fiind de 

222.000 de metri pătrați, potrivit unui studiu al Cushman & Wakefield Echinox. 

 „Cea mai mare piață rezidențială din zona de vest a țării reprezintă, totodată, și a doua piață regională, după Cluj-Napoca, care depășeste 

pragul de 3.000 de locuințe livrate anual. Acest fapt se datorează în primul rând dezvoltării rezidențiale vertiginoase din două zone 

limitrofe orașului, Dumbrăvița și Giroc, zone în care în fiecare dintre ele se livrează anual aproape 1.000 de noi locuințe. Anul în curs, dar 

și 2019-2020 se vor concretiza printr-un număr mai ridicat de unități rezidențiale care se vor finaliza în interiorul orașului, segmentul 

middle market urmând să cunoască o creștere semnificativă, într-un context în care rata șomajului este de sub 1% și sectoarele 

automotive și IT înregistrează creșteri importante”, se precizează într-un raport al Coldwell Banker Affiliates of Romania.  

 Șomajul din oraș este al doilea cel mai redus din România, doar județul Ilfov având mai puțin de-atât. În plus, spre deosebire de majoritatea 

județelor din țară, balanța comercială a orașului este, de obicei, pozitivă, unele dintre multinaționale exportând majoritatea producției. 

 Oraşul Timişoara a înregistrat la recensământul din anul 2002 un număr de 317660 de locuitori, pentru ca în anul 2011, numărul acestora să 

ajungă la 319.279, în anul 2017 la 331004 locuitori, iar densitatea populaţiei de 2.622 locuitori/km2. Se înregistrează, astfel un uşor progres 

demografic.  

 Din totalul populaţiei 85,52% sunt români. Cele mai importante comunităţi etnice sunt cele maghiare (aprox 7,5%), germane (2,25%) şi sârbe. De 

remarcat este că la Timişoara în ultimii ani, datorită creşterii economice a apărut şi o importantă comunitate de oameni de afaceri, care însă nu 

figurează în statisticile oficiale. Dintre aceştia se remarcă în primul rând italienii și chinezii, cei mai numeroşi investitori străini prezenţi aici. Alte 

două comunităţi în creştere sunt cea slovacă şi ucraineană, care beneficiază şi de predare în limba maternă în unele unităţi de învăţământ 

preuniversitar. 
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 Aşadar, populaţia preşcolară înregistrează o creştere foarte lentă, dar continuă, cu o dinamică demografică relativ echilibrată. În Timişoara 

există un număr de 40 de grădiniţe cu program normal şi program prelungit.  

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 este situată pe strada Teiului nr. 3, fiind menită să satisfacă nevoile sociale şi de educaţie a copiilor 

preşcolari din Calea Circumvalaţiunii.  

 Mediul social și cultural din care provin copiii: 

 familii cu studii superioare: 380 

 familii cu studii medii: 88 

 familii cu studii generale ( 8 clase absolvite): 2 

 Structura etnică a preșcolarilor în anul şcolar 2017- 2018: 

 Română - 447 

 Maghiară -20 

 Sârbă - 3 

 Copii cu cerințe educaționale speciale: 5 

 

CONTEXT  TEHNOLOGIC 

 Viteza schimbării contextelor tehnologice cere şi din partea şcolii o trecere de la ideea instruirii şi educaţiei pentru o anumită profesiune la o 

formă complexă de instruire dinamică bazată pe ideea învăţării continue (forme de educaţie pentru adulţi, învăţământ la distanţă, forme de 

educaţie modulară) 

 În ultimii ani, atât baza materială, cât şi condiţiile de muncă şi pregătire a personalului angajat, condiţiile igienico-sanitare, au fost mult 

îmbunătăţite (la standarde europene) ceea ce a dus la performanțe în activitatea grădiniței. Sub aspect tehnologic, dispunem de resurse medii 

pentru desfăşurarea procesului instructiv - educativ în condiţii optime, impunându - se şi reînnoirea bazei didactico – materiale, afectate de uzură 

morală, în funcţie de cerinţele programei actuale de învăţământ (aparatură audio-video, conectarea la internet şi TV prin cablu) pentru 

asigurarea calităţii învăţământului preşcolar. 

 Prin pregătirea asigurată de cadrele didactice din grădiniţă, preşcolarii de azi, viitorii şcolari/specialişti de mâine vor fi capabili să practice 

activităţi competitive, cu tehnologii avansate, la nivel calitativ ridicat. Acest fenomen de relansare tehnologică nu este posibil decât respectând 
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proverbul „omul sfinţeşte locul” şi se realizează cu oameni bine pregătiţi, instruiţi în instituţii de învăţământ care funcţionează pe principii realiste 

şi eficiente. 

 Nu se poate să rămânem tributarii unor tehnologii învechite, mai ales că în viitorul nu prea îndepărtat vor pătrunde şi în ţara noastră tehnologii 

de vârf, pentru care însă trebuie să avem deja specialişti bine pregătiţi. Se observă că marile companii nu investesc şi nu construiesc decât 

acolo unde se constată că se dispune de o forţă de muncă deja capabilă să lucreze. Pe viitor, se impune dotarea cu calculatoare, atât pentru 

cadrele didactice cât şi pentru părinţi. 

 Mijloacele audio-vizuale din dotare sunt insuficiente numărului de copii existenţi. Există în grădiniţă grupe care desfăşoară activităţi de iniţiere în 

folosirea calculatorului. Se observă interesul cadrelor didactice pentru obţinerea de mijloace audio-vizuale şi calculatoare, în vederea folosirii 

acestora în activităţile desfăşurate cu preşcolarii. 

 În Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara există conexiune la Internet pentru cadrele didactice, fiecare sală de grupă dispune de un 

modem conectat la WI-FI. În unitatea noastră s-a realizat dotarea cu calculatoare, astfel că fiecare grupă beneficiază de un calculator conectat la 

Internet. Există soft-uri educaţionale pentru aplicarea curriculumului preşcolar, pentru diferite domenii de activitate/ disciplină. 

 

CONTEXT  ECOLOGIC 

 Timișoara este unul dintre cele mai poluate orașe din România, conform noului portal lansat în 2016 de Ministerul Mediului. 

 Mai exact, calitatea aerului în orașul de pe Bega a fost încadrată în 2016 la categoria ”6 – foarte rău” din punct de vedere al pulberilor în suspensie 

(PM 10), adică peste 100 de micrograme pe metru cub (valoarea maximă admisă fiind de 50 de micrograme pe metru cub).  Actualmente calitatea 

aerului este încadrată la ”4 – mediu”. 

 Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii. 

 Potrivit specialiștilor, copiii mai mici de 15 ani inhalează mai mult aer și, în consecință, mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și 

tind să respire mai mult pe gură, ocolind, practic, filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt 

dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. În plus, poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, 

provocând tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung la o concentrație mărită de pulberi poate cauza cancer și moarte 

prematură. 

 Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare foarte dese, virozele și epidemiile datorate factorilor poluanți influențează determinant, 

în sens negativ,  înscrierea și  prezența copiilor la grădiniță și, în general, în colectivitățile de copii. 
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3. VIZIUNEA  
GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 

EDUCAŢIA ÎN GRĂDINIŢĂ = ÎNVĂȚARE, CREȘTERE, JOACĂ, IUBIRE, ZÂMBETE =  ÎMPREUNĂ! 

4. MISIUNEA 
GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 
 Pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 

 Formarea şi dezvoltarea la copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică eficiente, necesare instruirii şi autoinstruirii de-a lungul întregii vieţii. 

 Asigurarea unui act educaţional performant care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative. 

 Elaborarea unor strategii diferențiate menite să facilitee procesul de învățare pentru toți copiii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenența etnică, 

religioasă sau de altă natură, prin oferirea de șanse egale și promovarea educației incluzive. 

 Cultivarea încrederii, respectului, disciplinei faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi, sensibilităţii faţă de valorile moral-civice şi artistice, faţă de natură şi 

mediu; 

 Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei.  

 Încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice, precum și oferirea de oportunități concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecărui preșcolar. 

 Cooperarea cu părinții și comunitatea, pentru promovarea de activități conforme cu interesele acestora și cu exigențele europene privind calitatea 

educației. 

 Satisfacerea așteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

5. VALORILE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

Comunicare   Onestitate   Perseverenţă   Ideal   Loialitate    Ascensiune    Rezultate     Individualizare     Educator european 
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6. ANALIZA S.W.O.T. 
PUNCTE TARI 

 Personal didactic calificat în proporție de 100%, cuprinzând aproape toate categoriile de vârstă, cu o bună pregătire metodică și 

științifică; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare este de 83,87%; 

 Deschiderea cadrelor didactice spre nou şi spre alternativele moderne ; 

 Toate cadrele didactice din unitate au studii superioare de lungă sau scurtă durată, finalizate: 

 4 cadre didactice au urmat studii de masterat; 

 2 cadre didactice membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional; 

 Atmosferă bună de  lucru, relații bune între membrii organizației școlare  

 Rezultate notabile la concursuri şi proiecte locale, judeţene, naţionale; 

 Toate cadrele didactice au beneficiat în ultimul an de cursuri şi stagii de perfecţionare profesională; 

 Numărul mare de cereri de înscriere a copiilor  în grădiniţă; 

 Elaborarea şi publicarea revistei grădiniţei; 

 Implicarea şi participarea cadrelor didactice la simpozioane regionale, naţionale şi internaţionale;   

 Există o bună delimitare a sarcinilor pentru fiecare categorie de personal; 

 Există o bună comunicare internă şi externă  

 Local propriu cu destinație specifică; 

 Spații suficiente pentru fiecare grupă de preșcolari;  

 Adaptarea spaţiului/ mediului educaţional la nivelul de învăţământ preşcolar;  

 Abilitatrea băilor și grupurilor sanitare și dotarea acestora cu dispensere profesionale și consumabile specifice, în  scopul economiei 

de consum. 

 Spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier  ce respectă OM 1995/95;  

 Fiecare sală de grupă este dotată cu  un calculator,  imprimantă pentru cadrele didactice şi conexiune internet ;  

 Instituția  dispune de xeroxuri şi  imprimante necesare; 

 Există  televizoare, 2 videoproiectoare şi  DVD- uri; 

 Este asigurat  accesul la informaţii de interes public;  
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 Există site-ul grădiniţei și modalităţi de promovare a ofertei educaţionale.  

 Există fonduri proprii provenite din închirierea unor spații din grădiniță și din colectarea a 2% din impozitul pe venit.  

 Unitatea de învățământ dispune de o bibliotecă proprie, dotată cu minimum necesar pentru informare. 

 Proiecte educaţionale derivate din programele naţionale: EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢE, ECOGRĂDINIŢA, SĂ CITIM PENTRU 

MILENIUL III, KALOKAGATHIA, DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ etc. 

 Abordarea integrată, creativă şi personalizată a curriculum – ului preşcolar 

 Strategii moderne de învăţământ; 

 Programe şcolare alternative; 

 Colaborare în elaborarea CDŞ cu profesorii psihopedagogi; 

 Parteneriate educaţionale diverse cu şcoala, părinţii şi comunitatea locală 

 Activităţi extracurriculare bogate;  

 Oferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual; 

 Consultarea părinților și a comunității în elaborarea ofertei educaționale a grădiniței  

 Desfăşurarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, judeţean, naţional; 

 Acţiuni organizate în scop educativ în echipă cu diverse instituţii; 

 Antrenarea copiilor în concursuri cu diferite ocazii; 

 Relaţii educatoare-copii-părinţi bine dezvoltate şi prin intermediul acţiunilor şi serbărilor şcolare;  

 Implicarea grădiniței în proiecte educaționale la nivel local, județean , național și internațional, în care sunt implicați membri ai 

comunității; 

 Implicarea permanentă a părinților în activitatea grădiniței;  

 Încheierea și derularea unor parteneriate educaționale cu accent pe implicarea comunității locale;  

 Popularizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor și parteneriatelor derulate în vederea îmbunătățirii imaginii grădiniței în 

comunitate. 
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PUNCTE SLABE 

 Personal nedidactic insuficient (sub normative cu 1 post îngrijitor şi 0,5 post contabil şef la Grădiniţa P.P. Nr. 26); 

 Număr mare de copii la fiecare grupă; 

 Incapacitatea de cuprindere a tuturor copiilor din cartier în grădiniţă; 

 Neimplicarea tuturor persoanelor în dinamica schimbărilor din educaţie. 

 Inexistenţa fondurilor necesare pentru realizarea în totalitate a lucrărilor de igienizare și reparaţii: reparații acoperiș corp central, revizie și 

imlocuire instalație de cărdură corp central, montarea de parazăpezi și realizarea termoizolației la corpu rile B și C, realizarea de abilitări 

pentru evitarea infiltrațiilor de apă pluvială intre corpurile noi și corpul central etc.  

 Inexistența fondurilor pentru realizarea abilitărilor și construcțiilor necesare obținerii autorizației I.S.U.  

 Curtea de joacă având în dotare aparate de joacă insuficiente și uzate.  

 Dubla funcţionalitate a sălilor de grupă; 

 Mobilier insuficient în unele săli de grupă , vestiare și în sălile de mese ; 

 Bazinul de înot necesită reparații la instalația electrică și de căldură ; 

 Insuficiența vestiarelor în corpul C, parter, sala de sport și bazin de înot. 

 CDŞ nu se desfăşoară numai cu personal specializat; 

 CDŞ se alege în funcţie de decizia majorităţii părinţilor din lista pusă la dispoziţie de cadrele didactice; 

 Oferta CDȘ nu satisface cerințele și nevoile tuturor părinților/comunității locale; 

 Lipsa implicării cadrelor didactice  în proiecte internaţionale şi cu finanţare; 

 Necunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 

 Slaba disponibilitate a unor institutii de a sprijini unităţile preşcolare;  

 Nu există parteneriate bine dezvoltate cu primăria şi O.N.G.-urile locale.  

 Nu toți părinții se implică în activitatea grădiniței;  

 Contactarea unor reprezentanți ai comunității se realizează greu; 

 Disponibilitate redusă a membrilor comunității privind participarea la diferite acțiuni ale instituției;  

 Sincope în relațiile de parteneriat cu instituțiile locale.  
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OPORTUNITĂȚI 

 Implicarea unor cadre didactice în proiecte educative promovate la nivel naţional şi care sunt formatori naţionali pe anumite programe precum: 

ECOGRĂDINIŢA, EDUCAŢIA DE GEN, EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, EDUCAŢI AŞA etc. 

 2 cadre didactice membre ale corpului de metodişti şi ale Consiliului Consultativ de Specialitate, 3 responsabili de cerc pedagogic 

 Organizarea unor schimburi de experienţă cu educatoarele din oraş, judeţ şi din ţară; 

 Întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice  în afara programului de lucru care să conducă la creşterea coeziunii grupului; 

 Întâlniri frecvente cadre didactice - părinţi-copii; 

 Oferta largă privind  cursurile de formare şi perfecţionare organizate de CCD, universităţi și alte instituții abilitate.  

 Preocuparea conducerii unității pentru dezvoltarea bazei materiale;  

 Atragerea de fonduri extrabugetare prin implicarea societăţilor comerciale şi a agenţilor economici în viaţa grădiniţei;  

 Sprijinul financiar și donațiile obținute de către Asociația de Părinți din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara.  

 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice = CDŞ va permite valorificarea abilităţilor individuale; 

 Participanti la concursuri locale şi judeţene; 

 Interes pentru autoperfecţionare şi implicare în proiecte europene. 

 Implicarea mai activă a părinţilor în activităţile curriculare şi extracurriculare; 

 Popularizarea acţiunilor desfăşurate în cadrul unităţii; 

 Disponibilitatea şi responsabilizarea unor instituţii de a veni în sprijinul unităţii şcolare. 
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 AMENINȚĂRI 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor este încetinită din cauza cursurilor care trebuie suportate financiar de către cursanţi şi au costuri ridicate. 

 Scăderea gradului de implicare a personalului nedidactic în activitatea grădiniței, datorită salariilor mici;  

 Părăsirea unităţii de către personalul nedidactic în favoarea unor domenii de activitate mai bine plătite.  

 Restricţionarea bugetului unităţii de învăţământ în baza costului standard/elev începând cu anul 2012, insuficient pentru acoperirea cheltuielilor 

cu plata utilităţilor. 

 Rata inflaţiei determină neîncadrarea lucrărilor în sumele alocate; 

 Legea sponsorizării nu vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ 

 Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate alocate pentru întreţinere 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor; 

 Dezinteres pentru cursuri CCD datorită taxelor. 

 Timpul limitat al părinţilor care poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şi activitatea copiilor; 

 Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate; 

 Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere. 
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7. ȚINTE STRATEGICE 

 

1.  Creşterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor prin formarea și dezvoltarea 
competențelor acestora în spiritul educației incluzive și a valorilor democrației; 

 
2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate; 

 
3. Creșterea interesului cadrelor didactice pentru realizarea de activități educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice 

și la exersarea în grădiniță a calității de cetățean; 
 

4. Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de 
beneficiari; 

 
5. Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte si parteneriate locale, naționale și europene. 

 

6. Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 200/2016. 
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8. OBIECTIVE GENERALE ALE I.S.J. TIMIȘ 

 

1. Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în accord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

2. Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tuturor copiilor la educaţie în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. Reducerea ratei părăsirii 

timpurii a școlii. 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 

4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi a celor obţinute la examenele naţionale prin utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare. 

5. Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi reducerea violenţei în 

şcoli. 

6. Stimularea parteneriatului public-privat între sistemul educaţional timişean şi mediul economic, societate civilă, asociaţii profesionale, precum şi 

consolidarea comunicării cu părinţii elevilor. 

7. Asigurarea calităţii în educaţie prin programe/proiecte de cooperare, dezvoltarea parteneriatelor comunitare și promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții. 

8. Aplicarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi a activităţilor propuse în cadrul Strategiei Naţionale de „Acţiune Comunitară”, precum şi 

realizarea educaţiei incluzive efective în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. 

9. Definitivarea în învăţământ, evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar. 

10. Adaptarea ofertei de formare a C.C.D. Timiş la nevoile de formare identificate, în scopul ameliorării/eliminării disfuncţiilor constatate în activitatea 

cadrelor didactice şi a managerilor. 

11. Asigurarea resurselor umane de calitate, în conformitate reglementările legale în vigoare. 

12. Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

13. Sprijinirea învăţământului alternativ şi particular. 

14. Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 
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9. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

ȚINTA 1: Creşterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor prin formarea și dezvoltarea 

competențelor acestora în spiritul educației incluzive și a valorilor democrației; 

 

Obiective specifice: 

 

 O1. Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru învățămân t preșcolar. 

 O2. Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin deplasarea accentului de pe activitatea de predare a cadrului didactic pe 

activitatea de învățate a preșcolarului.  

  O3.  Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent de etnie, vârstă, sex, tip de dizabilitate  

 O4. Încurajarea predării cu ajutorul mijloacelor moderne și TIC în activitatea de predare.  

 O5   Asigurarea pregătirii preşcolarilor pentru concursurile avizate de MEN.  

 O6.  Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea procesului educaţional.  

 

ȚINTA 2: Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate ; 

 

Obiective specifice: 

 

O1. Asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a personalului de conducere, a personalului didactic, didactic auxiliar ş i nedidactic; 

O2. Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea asigurării personalului califica t în toate 

compartimentele organizației școlare; 

O2. Întreținerea bazei materiale existente și îmbunătățirea acesteia în vederea asigurării unui climat educativ adecvat;  

O3. Creșterea calității actului educațional prin corectarea disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul asistenţelor;  

O4. Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane;  

O5. Asigurarea unui climat de siguranță și a unui ambient propice actului educațional;  

O6. Dezvoltarea unor comportamente adecvate în situații de urgență atât cadrelor didactice,cât și preșcolarilor.  
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O7. Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare desfășurării optime a procesului de învățământ.  

 

ȚINTA 3:  Creșterea interesului cadrelor didactice pentru realizarea de activități educative care să contribuie la promovarea practicilor 

democratice și la exersarea în grădiniță a calității de cetățean; 

 

Obiective specifice: 

 

O1. Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru învățămân t 

preșcolar cu accent pe promovarea practicilor democratice;  

O2.  Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin plasarea accentului de pe activitatea de predare a cadrului didactic pe 

activitatea de învățare a preșcolarului.  

O3. Promovarea practicilor democratice prin intermediul activitaților școlare și extrașcolare.  

               O4.Dezvoltarea unor comportamente si atitudini moral-civice corespunzatoare. 

 

ȚINTA 4: Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari 

 

Obiective specifice: 

 

O1.  Creșterea eficienței activităților instructiv-educative corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru învățământ preșcolar;  

O2. Derularea parteneriatelor educaționale în vederea eficientizării demersurilor educative de la nivelul grupelor și grădiniței; 

O3.  Identificarea nevoilor de educație al comunității locale și căutarea posibilităților de satisfacere a acestora în cadrul norm ativ 

existent și cu resursele disponibile; 

O4. Aplicarea programelor naționale, popularizarea legislației școlare în rândul părinților și al cadrelor didactice.  

 

ȚINTA 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte si parteneriate locale, naționale și europene. 

 

Obiective specifice: 
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O1. Deschiderea grădiniței către comunitate, dezvoltarea parteneriatelor educaționale pe plan local, județean, național și internațional;  

O2. Asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la  informațiilor de interes public;  

O3. Promovarea imaginii grădiniței printr-o  ofertă educațională adecvată contextului socio-economic și cultural; 

O4. Creșterea indicatorilor de calitate privind oferta educațională.  

 

ȚINTA 6:  Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 200/2016. 

 

Obiectice specifice: 

 

 O1 - Asigurarea monitorizării performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți 

O2 - Instituirea și aplicarea unui proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă a obiectivelor grădiniței 
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10. PLAN OPERAȚIONAL 

ȚINTA STRATEGICĂ 1:  Creşterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor prin formarea și 
dezvoltarea competențelor acestora în spiritul educației incluzive și a valorilor democrației 

OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG2: Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tuturor copiilor la educaţie în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. Reducerea ratei părăsirii timpurii 

a școlii 

OG4: Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi a celor obţinute la examenele naţionale prin utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
OG8: Aplicarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi a activităţilor propuse în cadrul Strategiei Naţionale de „Acţiune Comunitară”, precum şi 

realizarea educaţiei incluzive efective în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. 

OG11: Asigurarea resurselor umane de calitate, în conformitate reglementările legale în vigoare 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru 
învățământ preșcolar. 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Promovarea unei politici de susţinere a şcolarizării – 
alfabetizare, integrare, recuperare – pentru toţi 
copiii/tinerii şi prevenirea abandonului şcolar 

Broşuri, casete video, 
materiale de 
informare, 
oferta educaţională 

Semestrul I  
 

Baza de date, număr de 
materiale informative 

 Cadre didactice 
Consilieri psihopeda-
gogi 

Elaborarea ofertei educaţionale, diversificarea CDŞ Broşuri  Mai 2019  
 

Nr. de programe CDŞ  
avizate. Respectarea 
structurii de elaborare a 
unei programe de CDŞ. 

Personal 
didactic 
Preșcolari 
Părinți 

Directori 
Comisia CEAC 
Consiliul pentru 
Curriculum 

Elaborarea şi derularea activităţilor din Calendarul 
activităţilor educative şi extraşcolare. 

Calendarul 
activităţilor la nivelul 
judeţului  
 

Semestrul II 
 

Nr. activităţi care au 
respectat calendarul  

Personal 
didactic 
Preșcolari 
Părinți 
 

Director 
Responsabil Comisie 
activităţi educative 
curriculare şi 
extracurricu- 
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lare 
Educatoare 

Organizarea concursurilor şcolare la nivelul unităţii de 
învăţământ  

Metodologii  
Proiecte educaţionale  

Conform 
calendarului  

Nr. preşcolari 
participanţi 

Personal 
didactic 
Preșcolari 
Părinți 

Director 
Echipă proiect 

Proiectarea în manieră științifică, integrată, creativă, 

adaptată paticularităților de vârstă, de grup/individuale 

ale preșcolarilor, a Curriculumului preșcolar în vigoare 

Curriculum preșcolar 

2008 

Scrisori metodice 

Chestionare 

Porofoliu de evaluare 

inițială 

Semestrul II Rezultatele evaluării 

inițiale 

Interpretarea 

chestionarelor aplicate 

părinților 

Rapoarte de evaluare 

Preșcolari 

Părinți 

Director 

Metodiști 

Comisia pentru 

curriculum 

Personal didactic 

Aplicarea documentelor curriculare aprobate. Întocmirea 
proiectelor tematice și a planificărilor calendaristice 

Proiectare anuală Semestrul II Număr de planificări 
întocmite responsabil, 
conform metodologiilor în 
vigoare 

 

Personal 
didactic 

Director 
Personal didactic 

Elaborarea, programarea şi derularea activităţilor din 
calendarul activităţilor educative şi extraşcolare. 

Calendarul 
activităţilor  
Baza de date 

Semestrul II Nr. de activităţi desfăşurate Preșcolari 
Părinți 
 

Director 
Personal didactic 

Activităţi de control şi îndrumare pentru verificarea 
aplicării integrale şi corecte a programelor şcolare 

Fişe de verificare 
pentru aplicarea 
planului 
cadru/curriculum 
Rapoarte individuale 

Semestrul II Grad de aplicare    a 
programei preşcolare 

Personal 
didactic 

Director 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Comisia metodică 

CEAC 

Personal didactic 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin deplasarea accentului de pe activitatea de predare a 
cadrului didactic pe activitatea de învățate a preșcolarului.  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Stimularea psiho-fizică a copiilor de grupă mică (2-3/4 
ani) cuprinși în grădiniță 

Repere fundamentale 
în învățarea și 
dezvoltarea copiiilor 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 

Preșcolari 2-3/4 
ani 

Comisia pentru 
curriculum 
Șefi de catedră 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 442 612, E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27 | P a g e  
 

de la naștere la 7 ani Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor 
psihopedagog 

Asigurarea pregătirii preşcolarilor de la grupa mare 
pentru activitatea de învăţare de tip şcolar 

Evaluări; 
Fişa 
psihopedagogică 
Acţiuni educative cu 
şcolarii 
Vizite 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 

Preșcolari Comisia pentru 
curriculum 
Șefi de catedră 
Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor 
psihopedagog 

Tratarea diferenţiată şi individuală a copiilor Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile 
extrașcolare și 
concursuri  
 

Preșcolari 
Părinți 

Comisia pentru 
curriculum 
Șefi de catedră 
Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor 
psihopedagog 

Dezvoltarea capacităţilor cognitive ale preșcolarilor Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile 
extrașcolare și 
concursuri  
 

Preșcolari 
Părinți 

Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor 
psihopedagog 

Utilizarea unei metodologii active și interactive în 
demersul didactic aplicat 

Metodologii 
Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile 
extrașcolare și 
concursuri  
 

Preșcolari 
Părinți 

Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor 
psihopedagog 
Metodiști 
Mentor 
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Influenţarea şi dezvoltarea gândirii şi a limbajului 
preșcolarilor 

Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile 
extrașcolare și 
concursuri  

Preșcolari 
Părinți 

Personal didactic 
Consilier educațiv 
Profesor logoped 
Profesor 
psihopedagog 
Metodiști 
Mentor 

Ridicarea standardului demersului didactic aplicat Metodologii 
Metodici 
Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile 
extrașcolare și 
concursuri  
Proiecte de activitate 
integrată 
Fișa de asistență la 
clasă 
 

Preșcolari 
Părinți 

Personal didactic 
Sefi de catedră 
Comisie metodică 
CEAC 
Mentor 

Educarea intelectuală, morală, estetică, afectivă, fizică a 
copilului 

Metodologii 
Metodici 
Strategii didactice 
interactive 
Mijloace de 
învățământ adaptate 
Logistică 

Semestrul II Rezultatele 
preşcolarilor, ca urmare 
a evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
în activitățile educative 
și extrașcolare  
Proiecte de activitate 
integrată 
Fișa de asistență la clasă 

Preșcolari 
Părinți 

Personal didactic 
Sefi de catedră 
Comisie metodică 
CEAC 
Mentor 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent de etnie, vârstă, sex, 
tip de dizabilitate. 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Integrarea copiilor cu C.E.S. în Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 26 Timișoara 

Proiect educațional 
de implementare a 

Semestrul II Nr. Preșcolari cu C.E.S. 
integrați 

Preșcolari cu 
C.E.S. 

Director 
Responsabil C.M. 
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educației incluzive în 
grădiniță ”Grădinița 
mea, grădinița 
noastră” 
Educatoare formate 
Consilier educativ 
Specialişti abilitaţi 
C.Ș.E.I. 

Nr.preșcolari cu 
C.E.S.care finalizează 
grupa mare 
Rezultatele preșcolarilor 
cu C.E.S. , ca urmare a 
evaluărilor aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
cu C.E.S. în activitățile 
educative și 
extrașcolare 

Părinți 
 

Responsabil formare 
continuă 
Responsabil 
proiecte/programe 
educative 
Educatoare 
Consilier educativ 
Profesor logoped 
Profesor 
psihopedagog 
Părinți 

Integrarea preșcolarilor de etnie maghiară, prioritar, la 
grupele cu predare în limba maternă; asigurarea 
acoperirii normelor cu cadre didactice specializate 

Cadre didactice 
specializate 

Semestrul II Nr. Preșcolari de etnie 
maghiară integrați 
Nr.preșcolari de etnie 
maghiară care 
finalizează grupa mare 
Rezultatele preșcolarilor 
de etnie maghiară , ca 
urmare a evaluărilor 
aplicate 
Rezultatele preșcolarilor 
de etnie maghiară în 
activitățile educative și 
extrașcolare 

Preșcolari de 
etnie maghiară 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 
Educatoare 
Părinți 

Integrarea copiilor provenind din grupuri vulnerabile 
(dezavantajate socio-economic, migranți) în Grădinița cu 
Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

Curs de limbă 
engleză cu profesor 
acreditat, în regim 
privat 
Educatoarele 
Profesor de limbă 
engleză 
Consilier educativ 

Semestrul II Nr. Preșcolari provenind 
din grupuri vulnerabile 
integrați 
Nr.preșcolari provenind 
din grupuri vulnerabile 
care finalizează grupa 
mare 
Rezultatele preșcolarilor 
provenind din grupuri 
vulnerabile, ca urmare a 
evaluărilor aplicate 

Preșcolari 
provenind din 
grupuri 
vulnerabile 
școlari  

Director 
Responsabil C.M. 
Responsabil formare 
continuă 
Responsabil 
proiecte/programe 
educative 
Educatoare 
Consilier educativ 
Profesor de lb. 
engleză 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 442 612, E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 | P a g e  
 

Rezultatele preșcolarilor 
provenind din grupuri 
vulnerabile în activitățile 
educative și 
extrașcolare 

Părinți 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Încurajarea  predării cu ajutorul mijloacelor moderne și TIC în activitatea de predare  
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Utilizarea  TIC și AEL înprocesul de demersul didactic 
aplicat 

Softuri educaționale 
Aparatură electronică 
de specialitate 
Cadre didactice 
formate 

Semestrul II Număr de activități din 
trunchiul comun 
desfășurate cu utilizarea 
TIC și/sau AEL 
Număr de activități în 
CDS desfășurate cu 
utilizarea TIC și/sau AEL 
CompetențeTIC 
dobândite de către 
preșcolari 

Preșcolari Educatoare 
Șefi de catedră 
Comisia metodică 

Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei 
informatice în demersul didactic 

Fişe asistenţe la 
grupă 
Proiecte didactice 

Semestrul II Nr. activităţi desfăşurate 
utilizând tehnologia 
informatică 

Personal 
didactic 
Preșcolari 

Director 
CEAC 
Șefi de catedră 
Comisia metodică 

Reînnoirea bazei didactico-materiale prin achiziționarea 
de softuri educaționale performante 
 

Aparatură electronică 
performantă 
Softuri ducaționale 
Buget alocat 

Semestrul II Nr. PC-uri și/laptopuri 
achiziționate 
Nr. Softuri educaționale 
achiziționate  

Personal 
didactic 
Preșcolari 

Director 
Consiliul de 
administrație 
Educatoare 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Asigurarea pregătirii preşcolarilor pentru concursurile avizate de MEN   
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Organizarea/desfășurarea/participarea preșcolarilor la 
concursuri, în funcţie de opţiunea copiilor si talentul 
acestora diferite activităţi 

Umane 
Logistice 
Financiare 

Semestrul II Nr.de participări la 
concursuri avizate 
M.E.N. 

Preșcolari 
Părinți 
Educatoare 

Educatoare  
Comisia pentru 
proiecte/programe 
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Nr. De preșcolari 
participanți la concursuri 
avizate M.E.N. 
Rezultatele preșcolarilor 
la concursurile școlare 
 

educative 
Responsabil Comisie 
pentru 
proiecte/programe 
educative 

Implementarea de proiecte/programe educative proprii, 
în conformitate cu oferta educațională a grădiniței, cu 
nevoile beneficiarilor direcți și indirecți ai actului 
educațional 

Umane 
Logistice 
Financiare 

Semestrul II Nr. de 
proiecte/programe 
educative proprii, 
avizate 
Portofolii de proiect 
Rapoarte 
Rezultate obținute ca 
urmare a participării la 
activitățile de proiect 
 
 

Preșcolari 
Părinți 
Educatoare 

Educatoare  
Comisia pentru 
proiecte/programe 
educative 
Responsabil Comisie 
pentru 
proiecte/programe 
educative 
Director 

Stimularea preşcolarilor câştigători ai concursurilor 
şcolare (PITICOT, CU EUROPA LA JOACĂ - 
EUROPREŞCOLARUL, VOINICELUL, SMARTY 
EDUCAŢIONAL, ÎNVĂŢĂM ŞI COLORAM, etc.) şi a 
cadrelor didactice implicate în pregătirea acestora prin 
găsirea unor fonduri provenite din sponsorizări, donaţii 
etc. 

Sponsorizări, donaţii Semestrul II Nr, preșcolari premiați 
Sume alocate 

Preșcolari 
Părinți 
Educatoare 

Educatoare  
Comisia pentru 
proiecte/programe 
educative 
Responsabil Comisie 
pentru 
proiecte/programe 
educative 
Director 
 

OBIECTIV SPECIFIC 6: Monitorizarea, evaluarea  şi optimizarea procesului educaţional 
 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Investigaţii curente, privitoare la cunoştinţele copiilor, 
evaluarea curentă la grupă pentru a urmării aplicarea 
eficientă a metodologiei specifice la nivelul tuturor 

Fișe de evaluare 
Fișa de evaluare a 
progresului școlar al 

Semestrul II Fișe de evaluare 
înrocmite 
Caiet de observații 

Preșcolari 
Părinți 

Educatoare  
Comisia pentru 
curriculum 
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grupelor de preşcolari, concepută ca o reală activitate 
de cercetare a parametrilor de funcţionare a 
învăţământului real. 

copilului 
Caiet de observații 
asupra copilului 

asupra copilului 
completat periodic 

Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Comisia Metodică 

Stabilirea itemilor de evaluare în funcţie de vârstă Curriculum preșcolar 
Fișe de evaluare 
Fișa de evaluare a 
progresului școlar al 
copilului 
Caiet de observații 
asupra copilului 

Semestrul II Fișe de evaluare 
înrocmite 
Caiet de observații 
asupra copilului 
completat periodic 
Rapoarte de evaluare 

Preșcolari 
Părinți 

Educatoare  
Comisia pentru 
curriculum 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Comisia Metodică 

Asigurarea permanentă a unei comunicări între 
educatoare-preşcolari – părinţi urmărindu-se constant 
progresul şcolar 

Rapoarte.  

Situaţii statistice 

Procese verbale 

Semestrul II Inregistrarea progresului in 

statistici.  

Nr. de parteneriate 
încheiate 

Părinți 
Preșcolari 

Educatoare 
Director 
Responsabilii 
comisiilor 
permanente 
CEAC 
 

Monitorizarea actului educaţional din perspectiva 
progresului  şcolar  individual. 

Fişe asistenţe la 
grupă 
Proiecte de activitate 
integrată 

Semestrul II Nr. de asistenţe cotate cu 

calificativ F.B. 

Educatoare Director 
Comisia pentru 
curriculum 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Comisia Metodică 
CEAC 
 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor preşcolarilor  la 

evaluările interne  

 

Porofoliul 
preșcolarului 
Proiecte de activitate 
integrată 
Rapoarte 

 
Semestrul II 

Rezultate fişe de evaluare 
Calitatea rapoartelor de 
evaluare întocmite 

Educatoare Director 
Comisia pentru 
curriculum 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Comisia Metodică 
CEAC 
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Activităţi de control şi îndrumare pentru verificarea 

aplicării integrale şi corecte a programelor şcolare 

Fişe de verificare 
pentru aplicarea 
planului 
cadru/curriculum 

Semestrul II Grad de aplicare    a 

programei preşcolare 

Raportul Comisiei pentru 

curriculum 

Raportul Comisiei 

metodice 

RAEI 

Educatoare Director 
Comisia pentru 
curriculum 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Responsabil Comisia 
Metodică 
CEAC 

Verificarea modului de aplicare a disciplinelor opţionale 

prin CDŞ în concordanţă cu resursele existente, 

logistica didactică şi opţiunile părinţilor preşcolarilor 

Fişe de evaluare Semestrul II Grad de aplicare    a 

programei preşcolare 

Raportul Comisiei pentru 

curriculum 

Raportul Comisiei 

metodice 

RAEI 

Educatoare Director 

Consiliul ptr 

Curriculum 

Comisia CEAC 

Educatoare 

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care 

se realizează atribuţiile la nivelul colectivelor metodice şi 

ale fiecărui cadru didactic în parte;  

 

Fişe de evaluare 

Documente şcolare, 

Procese verbale ale 

comisiilor 

 

Semestrul II Calitatea documentelor  

întocmite  

Recomandări 

Educatoare Director 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Comisia CEAC 

Educatoare 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice 

curente şi speciale, solicitate de ISJ, CCD 

Legislaţie M.E.N. 

Proceduri I.S.J. TM 

Semestrul II Nr. documente care 

respectă preceptele de 

natură legală 

Educatoare Director 
Comisia pentru curriculum 
Șefi de catedră 
Responsabil Comisia 
Metodică 
Responsabil comisie 
proiecte/programe 
educative 
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ȚINTA STRATEGICĂ 2:  Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate 

OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG3: Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 
OG5: Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi reducerea violenţei în 
şcoli. 
OG9: Definitivarea în învăţământ, evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar. 
OG10: Adaptarea ofertei de formare a C.C.D. Timiş la nevoile de formare identificate, în scopul ameliorării/eliminării disfuncţiilor constatate în activitatea 
cadrelor didactice şi a managerilor. 
OG11: Asigurarea resurselor umane de calitate, în conformitate reglementările legale în vigoare 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Asigurarea  formării şi dezvoltării profesionale a personalului de conducere, a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Valorificarea, actualizarea şi exploatarea bazelor de 
date 

Logistică, baze de 

date preexistente  

Raportări unitate 
preşcolară 

Semestrul II Baza de date actualizată și 
funcțională 

Consiliul de 
Administrație 
CEAC 
Personal 
angajat 

Director 
Secretar 
Responsabil Comisie 
perfecționare 
CEAC 

Întocmirea responsabilă a statelor de funcţii  Baza de date Semestrul II Documentaţie specifica 
corect întocmită și 
operațională 

Consiliul de 
Administrație 
CEAC 
Personal angajat 
 

Director 
Secretar 
CEAC 

Perfecţionarea şi formarea proprie a salariaţilor 

Grădiniţei PP Nr. 26 Timișoara, în funcţie de specialitate 

Oferta instituțiilor 

specializate 

Semestrul II Nr de participanti in diferite 

programe de formare 
Personal 
angajat 

Director 

Responsabil formare 
continuă și 
perfecționare 
Sefi de catedră 
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Mentor 
Administrator 
financiar patrimoniu 

Promovarea ofertelor de formare continuă adresate 
cadrelor didactice 

Oferta CCD TIMIȘ 

Oferta instituțiilor 

specializate 

Semestrul II Nr .cadrelor  

înscrise  

Nr.  programe ofertate 

Educatoare Director 
Responsabil Comisie 
perfecționare 
CEAC 

Monitorizarea procesului de perfecţionare prin grade 
didactice. 

Proiecte/  

Programe naţionale  

Metodologii de  

formare continuă 

Semestrul II Nr. cadre didactice înscrise 

la grade didactice 

Educatoare Director 
Responsabil Comisie 
perfecționare 
CEAC 

Organizarea de activităţi metodice în funcţie de opţiuni şi 
de voluntariat 

Umane 
Logistice 

Semestrul II Nr. cadre didactice 

participante la activitățile 

metodice organizate 

Nr. cadre didactice care au 

participări active la 

activitățile metodice 

 

Educatoare Director 
Șefi de catedră 
Responsabil Comisie 
metodică 
CEAC 
Metodiști 

Stimularea participarea cadrelor didactice la activităţile 
CCD, sesiuni de comunicări 

Umane 
Logistice 

Semestrul II Nr. cadre didactice 
participante la activitățile 
metodice organizate 
Nr. cadre didactice care 
au participări active la 
activitățile metodice 

Educatoare Director 
Metodişti 
Responsabil Comisie 
de perfecționare 
Responsabil Comisie 
Metodică 

Participarea membrilor C.S.S.M. și Comisiei P.S.I.  
La cursuri de formare în domeniu, în conformitate cu 
legislația în vigoare 

Umane 
Financiare (1100 lei) 
Logistice 

Semestrul II Număr de persoane 
care au urmat cursurile 
Portofoliile C.S.S.M. și 
C.P.S.I. 

Personal 
didactic 
Personal 
didactic auxiliar 

Director 
Administrator 
finaciar patrimoniu 
C.S.S.M. 
C.P.S.I. 

Calificarea muncitorilor bucătari în domeniu Umane 
Financiare (1200 lei) 
Logistice 

Semestrul II Număr de personae 
care au dobândit 
certificate de calificare  
bucătar II 
 

2 Muncitori 
necalificați 
bucătărie 

Director 
Administrator 
finaciar patrimoniu 
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OBIECTIV SPECIFIC 2: Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea asigurării personalului 
calificat în toate compartimentele organizației școlare  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Încheierea contractelor de muncă cu personalul nou 

angajat, conform legislației în vigoare 

 

Legislație specifică 
Metodologia de 
mobilitate în vigoare 
 
 

Semestrul II Contracte de muncă în 
parametri legali 

Personal 
angajat 

Director 

Secretar 

 

Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea 

personalului la procesul decizional. 

 

Legislație specific 
Proceduri 
M.E.N./I.S.J. TM 
Proceduri CEAC 
Proceduri CIM 

Semestrul II Tematica CA 

Tematica CP 

Documentație CEAC 

Documentație CIM 

Registre procese verbale 

Personal 
angajat 

Director  

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul Profesoral 
CEAC 
CIM 
 

Respectarea cu stricteţe a reglementărilor în vigoare în 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor specifice de 
ocupare a posturilor vacante . 

Legislație specific 
Proceduri 
M.E.N./I.S.J. TM 
Proceduri CEAC 
Proceduri CIM 

Semestrul II Concursuri pe post 
organizate conform legii 
Contracte de muncă în 
parametri legali 

Personal 
angajat 

Director  

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul Profesoral 
CEAC 
CIM 
 
 

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante de administrator financiar patrimoniu, îngrijitor, 
bucătar și muncitor de întreținere 

Umane 
Materiale  
Financiare 

Semestrul II 
În funcție de data 
aprobărilor I.S.J. 
TM   
Conform 
calendarului de 
concurs 
 
 

Încadrarea cu personal 
calificat pentru fiecare 
post 

Personal 
angajat 
Comunitate 
locală 

Consiliu de 
Administrație Director 
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OBIECTIV SPECIFIC 3: Întreținerea bazei materiale existente și îmbunătățirea acesteia în vederea asigurării unui climat educativ adecvat 
Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Identificarea şi procurarea resurselor proprii și 
extrabugetare de finanţare. 

Contracte de 

sponsorizare 

Donaţii 

Documentaţie 

contabilă aferentă 

Semestrul II Sume alocate suplimentar , 
în afara bugetului 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar/contabil 

Repartizarea bugetului aprobat, pe capitole şi articole 
bugetare 

Documentaţie 
specifică 

Semestrul II Buget    repartizat în 

funcţie de consumuri medii 

anuale  

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar/contabil 

Efectuarea lucrărilor de reparații, ablilitări și consctucții 
necesare întreținerii și îmbunătătțirii bazei materiale: 

 Reparații capitale acoperiș corp A 

 Reabilitare instalație termică corp A 

 Termoizolație corpuri B,C 

 Parazăpezi corpuri B și C 

 Abilitarea instalației de alimentare cu apă a 
bazinului de înot 

 Eliminarea infiltrațiilor de apă între corpul central 
și corpurile noi 

 Zugrăvirea și igienizarea tuturor spațiilor 
afectate de infiltrații ale apelor pluvial 

 Amplasarea unui lift nou pentru tranbsportul 
alimentelor și al mâncării gătite 

 Efectuarea lucrărilor generale de abilitare clădiri 
și construcții prevăzute în planurile aferente 
Avizului I.S.U. Nr. 264/18/SU-TM/06.09.2018, în 
vederea obținerii autorizației I.S.U. 
 

Fonduri bugetate de 
către Consiliul Local 
al Municipiului 
Timișoara 

Semestrul II Acoperiș reparat 
Instalație temică 
funcțională la 
standarddele impuse 
Termoizolație existentă 
Parazăpezi existente 
Bazin de înot abilitat 
conform standardelor de 
calitate 
Reparații 
Spații educaționale 
conform standardelor 
Lift funcțional 
Bază materială și spații 
conform standardelor 
I.S.U. 
Obținerea autorizației 
I.S.U. 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Delegat 
Director  
Consiliu de 
Administrație 
CEAC 
Administrator 
patrimoniu 
Administrator 
financiar/contabil 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 

Tel. +40 0256 442 612, E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

38 | P a g e  
 

Se va efectua un control atent, periodic,  al întregii baze 
materiale 
Elaborarea de fişe de utilizare a aparatelor 
Elaborarea documentației de către 

- C.S.S.M. 
- P.S.I. 

 instructajul lunar 

Proprii/Primărie Semestrul II Fișa de utilizare a 
aparatelor 
Portofoliu /rapoarte 
C.S.S.M. 
C.P.S.I. 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Administrator 
patrimoniu 
C.S.S.M. 
C.P.S.I. 

Asigurarea aparatelor şi a spaţiilor de joacă din curte 
Achiziţionare de echipament joacă pentru curtea 
grădiniţei 

Primărie 
Asociaţia Părinţilor 

Semestrul II Asigurarea dotării 
minimale 

Preșcolari 
Părinți 
 

Delegat 
Preşedinţi 
Administrator 

Asigurarea şi întreţinerea mobilierului adecvat în clase și 
cabinete 

Primăria  
Proprii 

Semestrul II Dotare conform 
standardelor de calitate 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Delegat 
Educatoare 
Director 

Realizarea climatului propice şi stimulativ pentru copii 
Crearea unui ambient plăcut, familial, atractiv 

Proprii Semestrul II Ambient plăcut, familial, 
atractiv 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 
 

Educatoare 
Personal de îngrijire 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Creșterea calității actului educațional prin corectarea disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul asistenţelor  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Evaluarea personalului din subordine potrivit 

standardelor profesionale 

 

Instrumente specifice 
Fișa postului 
Fișa de asistențe 
Fișa de evaluare a 
cadrului didactic 

Semestrul II Calificative acordate 
conform metodologiilor 

Personal 
angajat 

Director 
Consiliu Profesoral 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Consiliu de 
Administrație 

Valorificarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de 
bună practică pedagogică 

Proiecte/iniţiative  

locale  

Proiecte/inițiative 
cadre didactice 

Semestrul II Nr. exemple bună practică 
Nr. cadre didactice  cu 
inițiativă în inovare 
profesională 

Cadre didactice Director 
Consiliu Profesoral 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
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CEAC 

Eficientizarea îndrumării, a monitorizării şi a evaluării 
Stabilirea graficului de monitorizare pentru personalul 
didactic stagiar. 

Grafic de asistenţe Semestrul II Nr. de asistente efectuate  
 

Cadre didactice Director 
Preşedinte CEAC  
Educatoare 

Monitorizarea stagiarilor prin programe de mentorat 
individualizate 

Programe de 

mentorat 

individualizate 

Semestrul II Nr. cadre didactice 
cuprinse în programe de 
mentorat 
Nr. cadre didactice care au 
promovat examenul de 
definitivare în învățământ 

Cadre didactice 
stagiare 

Mentor 
Sefi de caterdă 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Responsabil Comisie 
de perfecționare 
CEAC 
Director 

Activităţi de control şi îndrumare pentru verificarea 
aplicării integrale şi corecte a programelor şcolare 

Grafic de control 

Grafic de asistențe 

Semestrul II Grad de aplicare    a 
programei preşcolare 

Cadre didactice Director 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Sefi de caterdă 
Responsabil Comisie 
Metodică 
 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei 
Conceperea unui sistem de comunicare  clar şi bine 
precizat 

Logistica Semestrul II Acces la informaţie 
pentru întreaga resursă 
umană 

Personal 
angajat 
Părinți 
Preșcolari 
Comunitate 
locală 

Director 
Secretar 
Responsabil 
gestionare SIIIR 
Responsabil imagine 
și relații cu mass-
media 

Eficientizarea şi operativitatea comunicării grădiniţa -  
ISJ Timiș, grădiniţă– instituţii şcolare 

Reţea Internet Semestrul II Rapiditate în  realizarea 

comunicării 

Personal 
angajat 

Director 
Secretar 
Metodiști 
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Asigurarea funcționalității optime a S.C.I.M.: 
Elaborarea Planului de dezvoltare a sistemului de 
control intern managerial 
Aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație 
Desfășurarea activității S.C.I.M în conformitate cu 
normativele în vigoare 

Legislație 
Proceduri 
Umane 
Logistice 
Materiale 

Semestrul II Funcționalitatea S.C.I.M 
conform normativelor în 
vigoare 

Personal 
angajat 
Părinți 
Preșcolari 
Comunitate 
locală 

Director 
Comisia de Control 
Intern Managerial 

Asigurarea funcționalității optime a CEAC: 
Elaborarea Strategiei CEAC 
Aprobarea acesteia de către Consiliul de Administrație 
Desfășurarea activității CEAC  în conformitate cu 
normativele în vigoare 

Legislație 
Proceduri 
Umane 
Logistice 
Materiale 

Semestrul II Funcționalitatea CEAC 
conform normativelor în 
vigoare 

Personal 
angajat 
Părinți 
Preșcolari 
Comunitate 
locală 

Director 
CEAC 

Asigurarea relaţiilor de subordonare şi colaborare cu alţi 
factori implicaţi 
 Elaborarea de rapoarte de către toți responsabilii de 
compartimente și comisii 

Legislație 
Proceduri 
Umane 
Logistice 
Materiale 

Semestrul II Calitatea interrelaționării 
pe linie de serviciu 

Factorii implicați Personal angajat 

Repartizarea echitabilă, în conformitate cu criteriile 
naţionale şi locale a stimulentelor materiale şi morale 
stabilite prin lege personalului angajat. 

Legislație 
Metodologii 
Proceduri 

Semestrul II Personal motivat pentru 
activitatea de calitate 
depusă 

Personal 
angajat 

Director 

Responsabili 
compartimente 

OBIECTIV SPECIFIC 6: Asigurarea unui climat de siguranță și a unui ambient propice actului educațional 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 

 

Resurse  necesare 
Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Stimularea dezvoltării culturii organizaţionale şcolare şi 
a microclimatului educaţional pozitiv 

Umane Semestrul II Personal motivat pentru 
activitatea de calitate 
depusă 
 

 

Personal 
angajat 

Director 

Personal angajat 

Prevenirea şi detensionarea  stărilor de conflict în 
organizaţiei. 

Umane 
Proceduri 

Semestrul II Climat optim de 

desfăşurarea a activităţii la 

nivelul instituţiei. 

 

 

Personal 
angajat 

Director 

Personal angajat 
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OBIECTIV SPECIFIC 7: Dezvoltarea unor comportamente adecvate în situații de urgență atât cadrelor didactice, cât și preșcolarilor  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Instruirea periodică a personalului angajat în domeniul 
S.S.M și P.S.I. 

Legislație 
Proceduri 
Metodologii 
Logistice 

Semestrul II Carnetele de evidență 

S.S.M.și P.S.I. 

Nr. persoane care respectă 

procedurile în domeniu 

Personal 
angajat 
 

Responsabil 

C.S.S.M. 

Responsabil C.P.S.I. 

Informarea părinților cu privire la procedurilor în 
domeniul sănătății și securității în muncăși a celor P.S.I. 

Legislație 
Proceduri 
Metodologii 
Logistice 

Semestrul II Procese- verbale Părinți Educatoare 

Desfăsurarea de activități instructiv-educative 
curriculare, extracurriculare, extrașcolare la nivelul 
grupelor, în scopul formării deprinderilor și 
comportamentelor adecvate pentru situații de urgență 
 

Planificări 
calendaristice 
Graficul activităților 
extracurriculare 
Graficul activităților 
extracurriculare 
 

Semestrul II Nr. de activități specifice 

desfășurate 

Nr. de preșcolari 

participanți la activități 

specifice 

Preșcolari educatoare 

Organizarea și desfășurarea de simulări aunor situații de 
urgență pentru exersarea comportamentelor specifice 

Grafice C.S.S.M și 
P.S.I 
 

Semestrul II Nr. de activități specifice 

desfășurate 

Nr. de persoane 

participante la activități 

specifice 

Preșcolari 
Personal 
angajat 

Delegați S.S.M. 

și/sau I.S.U. 

Director 

OBIECTIV SPECIFIC 8: Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare desfășurării optime a procesului de 

învățământ 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Asigurarea şi întreţinerea mobilierului adecvat în clase și 
cabinete 

Primăria  
Proprii 

Semestrul II Dotare conform 
standardelor de calitate 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Delegat 
Educatoare 
Director 

Realizarea climatului propice şi stimulativ pentru copii 
Crearea unui ambient plăcut, familial, atractiv 

Proprii Semestrul II Ambient plăcut, familial, 
atractiv 

Preșcolari 
Părinți 

Educatoare 
Personal de îngrijire 
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Personal 
angajat 
 

Reînnoirea bazei didactico-materiale prin achiziționarea 
de mijloace de învățămînt și auxiliare didactice avizate 
M.E.N. 

Buget alocat, 
provenit din fonduri 
extrabugetare 

Semestrul II Nr. mijloace de 
învățământ/auxiliare 
didactice achiziționate 
 

Personal 
didactic 
Preșcolari 

Director 
Educatoare 
Asociația de părinți 

Reînoirea și completarea bibliotecii unității de 
învățământ 

Buget alocat, 
provenit din fonduri 
extrabugetare 

Semestrul II Nr. mijloace de 
învățământ/auxiliare 
didactice achiziționate 
 

Personal 
didactic 
Preșcolari 

Director 
Educatoare 
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ȚINTA STRATEGICĂ 3: Creșterea interesului cadrelor didactice pentru realizarea de activități educative care să contribuie la promovarea 
practicilor democratice și la exersarea în grădiniță a calității de cetățean 

OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG3: Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 
OG5: Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi reducerea violenţei în 
şcoli. 
OG6: Stimularea parteneriatului public-privat între sistemul educaţional timişean şi mediul economic, societate civilă, asociaţii profesionale, precum şi 
consolidarea comunicării cu părinţii elevilor. 
OG7: Asigurarea calităţii în educaţie prin programe/proiecte de cooperare, dezvoltarea parteneriatelor comunitare și promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții. 
OG11: Asigurarea resurselor umane de calitate, în conformitate reglementările legale în vigoare 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru 
învățământ preșcolar cu accent pe promovarea practicilor democratice  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Proiectarea, organizarea și defășurarea de activități 
extracurriculare și extrașcolare pe tematica valorilor 
democratice 

Graficul activităților 
etracurriculare 

Semestrul II Nr. de activități desfășurate 
Nr. de preșcolari 
participanți la activități 

Preșcolari 
Păinți 

Educatoare 
Comisia pentru 
programe/proiecte 
educative, 
extracurriculare și 
extrașcolare 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin plasarea accentului de pe activitatea de predare a 
cadrului didactic pe activitatea de învățare a preșcolarului  (pag. 28-29) 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Promovarea practicilor democratice prin intermediul activitaților școlare și extrașcolare  
Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Promovarea imaginii grădiniţei printr-o ofertă 
educaţională adecvată contextului socio-economic şi 
cultural actual 

Oferta educațională 
PDI 
Plan managerial 

Semestrul II Satisfacţia beneficiarilor 
Creşterea prestigiului 
grădiniţei în comunitate  

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 

Responsabil Imagine 
și relații cu mass-
media 
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  locală Educatoare 
Director 

Asigurarea permanentă a unei comunicări între 
educatoare-preşcolari – părinţi urmărindu-se constant 
progresul şcolar 

Rapoarte.  

Situaţii statistice 

Procese verbale 

Semestrul II Inregistrarea progresului in 

statistici.  

Nr. de parteneriate 
încheiate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Educatoare 

Creșterea gradului de implicare a părinților în actul 
decizional de la nivelul grupei/grădiniței 

ROFUIP 
ROI 

Semestrul II Nr. de părinți implicați în 
actul decizional 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 
C.A. 

Educatoare 
Director 
Consiliul de 
Administrație 
Asociația de Părinți 

Organizarea şi derularea activităţilor din Calendarul 
activităţilor educative şi extraşcolare 

Calendarul 
activităţilor la nivelul 
judeţului  
Calendarul 
activităților la nivelul 
grădiniței 

Semestrul II Nr. activităţi care au 
respectat calendarul 
Nr.de preșcolari participanți 
Nr. de părinți implicați în 
organizare și desfășurare 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 
Responsabil Comisie 
activităţi educative 
curriculare şi 
extracurriculare 

Promovarea exemplelor de bună practică democratică 
prin popularizarea rezultatelor activităților curriculare și 
extracurriculare, extrașcolare și educative 

Portofoliile copiilor 
Site unitate de 
învățământ 

Semestrul II Nr, de activități 
promovate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Responsabil Imagine 
și relații cu mass-
media 
Educatoare 
Director 

Promovarea unei politici de susţinere a şcolarizării – 
alfabetizare, integrare, recuperare – pentru toţi 
copiii/tinerii şi prevenirea abandonului şcolar 

Broşuri, casete video, 
materiale de 
informare, 
oferta educaţională 

Semestrul II Baza de date, număr de 
materiale informative 
Nr. copii care finalizează 
anul școlar 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Cadre didactice 
Consilier educativ 
Profesor 
psihopedagog 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Dezvoltarea unor comportamente si atitudini moral-civice corespunzătoare 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Proiectarea, organizarea și desfășurarea  optimă a 
activităților aferente Programului ”Să știi mai multe, să fii 
mai bun” /”Școala Altfel” 

Umane 
Financiare 
Logistică 

Mai 2019 Activități cu ieșire în 
comunitate 
Nr. de preșcolari 
participanți 
Nr. de părinți participanți 
Nr. parteneriate încheiate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Educatoare 
Responsabil Comisie 
programe/proiecte 
educative 
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Proiectarea, organizarea și desfășurarea Zilei Porților 
Deschise în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara 

Umane 
Financiare 
Logistică 

În corelație cu  
Calendarul M.E.N. 
de înscriere la 
grădiniță 

Nr. de preșcolari 
participanți 
Nr. de părinți participanți 
Nr. parteneriate încheiate 
Nr. preșcolari nou înscriși 
în grădiniță 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Educatoare 
Responsabil Comisie 
programe/proiecte 
educative 

Atragerea și implicarea membrilor comunității locale, 
agenților economici, altor actanți educaționali de la 
nivelul comunității în organizarea și defășurarea de 
activități educative 

Oferta educațională 
PDI 
Programe/proiecte 
educative 

Semestrul II Activități cu ieșire în 
comunitate 
Nr. de preșcolari 
participanți 
Nr. de părinți participanți 
Nr. parteneriate încheiate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Educatoare 
Responsabil Comisie 
programe/proiecte 
educative 
Director 
Asociația de părinți 
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ȚINTA STRATEGICĂ 4: Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la 
nevoile exprimate de beneficiari 

OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG2: Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tuturor copiilor la educaţie în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. Reducerea ratei părăsirii timpurii 

a școlii 

OG3: Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 
OG5: Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi reducerea violenţei în 
şcoli. 
OG6: Stimularea parteneriatului public-privat între sistemul educaţional timişean şi mediul economic, societate civilă, asociaţii profesionale, precum şi 
consolidarea comunicării cu părinţii elevilor. 
OG7: Asigurarea calităţii în educaţie prin programe/proiecte de cooperare, dezvoltarea parteneriatelor comunitare și promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții. 
OG11: Asigurarea resurselor umane de calitate, în conformitate reglementările legale în vigoare 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea eficienței activităților instructiv-educative corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru învățământ 
preșcolar 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Diversificarea şi adecvarea metodelor şi tehnicilor de 
evaluare a preșcolarilor 

Documentaţie 
specialitate 

Semestrul II Proiectarea științifică, 
integrată, creativă a 
conținuturilor curriculare 
Nr. cadre didactice care 
utilizează strategii 
interactive în evaluare 
Caliatea instrumentelor de 
evaluare aplicate 

Preșcolari 
Părinți 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Metodiști 
 

Monitorizarea actului educaţional din perspectiva 
progresului  şcolar  individual 
 

Metodologii  
M.E.C.T.S. 
Fişe de asistenţă la 
grupă  

Semestrul II Gradul de respectare a 
normelor metodologice 

Educatoare 
Preșcolari 
Părinți 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
Responsabil Comisie 
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Grafic asistenţă la 
grupă 

Metodică 
Șefi de catedră 
CEAC 
 

Asigurarea permanentă a unei comunicări între 
educatoare-preşcolari – părinţi urmărindu-se constant 
progresul şcolar 

Rapoarte.  

Situaţii statistice 

Procese verbale 

Semestrul II Inregistrarea progresului in 

statistici.  

Nr. de parteneriate 
încheiate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Educatoare 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor preşcolarilor  la 

evaluările interne  

 

Fișe de evaluare 

Rapoarte de evaluare 

Semestrul II Fișa de progres a 

preșcolarului 

Caietul de observații 

Portofoliul preșcolarului 

Preșcolari 
Părinți 

Educatoare  

Comisia  pentru 

Curriculum 

Director 

Verificarea modului de aplicare a disciplinelor opţionale 

prin CDŞ în concordanţă cu resursele existente, 

logistica didactică şi opţiunile părinţilor preşcolarilor 

Fișe de evaluare 

Rapoarte de 

activitate 

Semestrul II Grad de aplicare a 

programei CDŞ 

Educatoare Director 

Comisia  pentru 

Curriculum 

Comisia CEAC 

Educatoare 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Derularea parteneriatelor educaționale în vederea eficientizării demersurilor educative de la nivelul grupelor și 

grădiniței 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Creşterea capacităţii instituţionale a  unităţii de 

învăţământ de a răspunde noilor responsabilităţi, 

determinate de implementarea programelor comunitare: 

descentralizarea deciziilor şi creşterea ponderii 

activităţilor de monitorizare şi control, valorificarea 

rezultatelor proiectelor. 

Baza de date  

Ofertă programe  

Broşuri 

Semestrul II Nr. de programe  

implementate 

Preșcolari 
Părinți 

Director 

Verificarea modului de soluţionare  a reclamaţiilor la 

nivelul unităţii de învăţământ 

 

Legislaţia generală şi  

specifică 

Semestrul II Nr. reclamații soluționate 

pozitiv 

Preșcolari 
Părinți 

Director 
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Coordonarea, diseminarea informaţiilor şi evaluarea 

derulării proiectelor în unitatea preşcolară 

Proiecte/programe 

educative și 

comunitare 

Semestrul II Nr. de proiecte/programe 

educative și/sau 

comunitare în care este 

implicată grădinița 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Coordonatori proiecte 

Responsabil imagine 

și relații cu mass-

media 

Monitorizarea felului în care se derulează proiectele 

comunitare locale, 

Proiecte  

Programe 

Semestrul II Gradul de respectare a 

graficelor de activitate 

Rapoarte de activitate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Coordonatori proiecte 

Responsabil Comisie 

programe/proiecte 

educative 

Elaborarea rapoartelor privind activitatea unităţii 

preşcolare în urma inspecţiilor generale, acestea 

urmând a fi aduse la cunoştinţa părinţilor, copiilor şi a 

comunităţii 

Legislaţia specifică Semestrul II Recomandarile făcute Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Evaluarea proiectelor derulate  

pe tot parcursul desfăşurării lor 

Legislaţia specifică,  

logistică 

Semestrul II Portofoliul de proiect 

Rapoarte semestriale 

Preșcolari 
Părinți 
 

Coordonatori proiecte 

Responsabil Comisie 

programe/proiecte 

educative 

Director 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Identificarea nevoilor de educație al comunității locale și căutarea posibilităților de satisfacere a acestora în 

cadrul normativ existent și cu resursele disponibi le 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Prevenirea disfuncţionalităţilor, armonizarea mesajelor, 

comunicare, interrelaţionare eficientă grădiniţa -

comunitate. 

Programe  

Proiecte  

Corespondenţă 

Semestrul II Nr. programe Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Educatoare 

Asociația de Părinți 

Consiliul de 

Administrație 

Susţinerea instituţiei preşcolare prin asigurarea 

parteneriatelor la nivel comunitar (cu agenţii economici, 

O.N.G.-uri, instituţii abilitate, etc)  

Proiecte  

 

Semestrul II Nr. parteneriate Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Asociația de Părinți 

Consiliul de 

Administrație 
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Actualizarea modului de comunicare a informaţiilor 

transmise din oficiu – publicare  

pe Internet sau prin alte mijloace 

Logistică 

 Legislaţia în vigoare  

 

Semestrul II Feed-back Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Responsabil imagine 

și relații cu mass-

media 

Menţinerea relaţiilor permanente cu presa, răspunzând 

cu promptitudine la solicitările ziariştilor 

Legislaţie în vigoare Semestrul II Nr. apariţii in presa  

și calitatea acestora 

Îmbunătățirea imaginii 

grădiniței la nivelul 

comunității locale 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 

Responsabil imagine 

și relații cu mass-

media 

Stabilirea şi utilizarea sistemului informaţional în toate 

sensurile, pe orizontală şi verticală 

Comunicare  

instituţională 

Semestrul II Gradul de comunicare 

Accesul la informație  

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director  

Secretar 

Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale 

şi a posibilităţilor de satisfacere a acestora, realizarea 

proiectelor în parteneriat grădiniţă - comunitate în folosul 

ambelor părţi 

Legislaţie,  

Comunicare 

instituţională 

Semestrul II Nr. de copii implicaţi 

Calitatea proiectelor 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director  

Educatoare 

Colaborarea cu instituţiile centrale şi locale, asociaţii, 

organizaţii non-guvernamentale care activează în 

domeniul educaţional, al activităţilor educative formale şi 

nonformale şi extracurriculare 

Calendar activităţi Semestrul II Nr. activitati desfășurate în 

parteneriat 

Nr. parteneriate încheiate 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director  

Educatoare 

Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie prin oferte 

educaţionale relevante pentru segmentele vulnerabile 

ale populaţiei 

Calendar activităţi Semestrul II Nr. activităţi  şi participanţi Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director  

Educatoare  

Participarea la conferinţe, seminarii şi simpozioane 

locale / interjudeţene / naţionale / internaţionale .  

Calendar activităţi Semestrul II Nr. seminarii, etc. Educatoare Educatoare 

Responsabil Comisie 

mMetodică 

Responsabil Comisie 

perfecționare și 

formare continuă 
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OBIECTIV SPECIFIC 4: Aplicarea programelor naționale, popularizarea legislației școlare în rândul părinților și al cadrelor didactice  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea informării părinților asupra ROFUIP, ROI 

al Grădinițe cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara   

ROFUIP 

ROI 

Contrect educațional 

 

Sptembrie-
Octombrie 2018 

Procese-verbale ale 

ședințelor cu părinții 

Tabele cu semnături 

Contractele educaționale 

semnate 

Părinți Educatoare 

Director 

CEAC 

Monitorizarea informării părinților asupra procedurilor 

interne 

Proceduri Semestrul II Procese-verbale ale 

ședințelor cu părinții 

Nr. de părinți care respectă 

procedurile 

Părinți Educatoare 

Director 

CEAC 

Monitorizarea informării părinților asupra metodologiei și 

a procedurii de reînscriere/înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță 

Legislație 

Metodologie 

Proceduri 

Semestrul II Procese-verbale ale 

ședințelor cu părinții 

Nr. de părinți care respectă 

procedurile 

Părinți Educatoare 

Director 

CEAC 

Monitorizarea informării părinților asupra programelor 

naționale și a proiectelor educative în derulare în 

grădiniță 

Programe M.E.N. 

Proiecte proprii 

grădiniței 

Semestrul II Procese-verbale ale 

ședințelor cu părinții 

Nr. de părinți implicați în 

derularea 

programelor/proiectelor 

educative 

Părinți Educatoare 

Director 

CEAC 
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ȚINTA STRATEGICĂ 5: Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la 
nevoile exprimate de beneficiari 

OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG2: Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tuturor copiilor la educaţie în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş. Reducerea ratei părăsirii timpurii 

a școlii 

OG3: Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 
OG5: Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi reducerea violenţei în 
şcoli. 
OG6: Stimularea parteneriatului public-privat între sistemul educaţional timişean şi mediul economic, societate civilă, asociaţii profesionale, precum şi 
consolidarea comunicării cu părinţii elevilor. 
OG7: Asigurarea calităţii în educaţie prin programe/proiecte de cooperare, dezvoltarea parteneriatelor comunitare și promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții. 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte si parteneriate locale, naționale și europene. 
Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Impulsionarea căutărilor pe Internet a programelor 
finanţate 

Umane 
Logistice 

Semestrul II Programe cu finanțare 
desfășurate 

Preșcolari 
Părinți 
Educatoare 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru 
programe/proiecte 
educative 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Metodiști 
Educatoare 

Menţinerea legăturii cu Serviciul de programe de 
finanţare 

Prefectura 
Grădiniţa 

Semestrul II Programe educative cu 
finanțare 

Preșcolari 
Părinți 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru 
programe/proiecte 
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educative 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Metodiști 
Educatoare 

Menţinerea şi dezvoltarea de noi parteneriate cu alte 
instituţii de învăţământ, ONG, fundaţii 

Umane 
Financiare 
Materiale 

Semestrul II Activităţi desfăşurate în 
parteneriat; 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru 
programe/proiecte 
educative 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Metodiști 
Educatoare 

Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor şcoală – familie - 
comunitate 

Umane Semestrul II Activităţi desfăşurate în 
parteneriat; 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 

Director 
Responsabil Comisie 
pentru 
programe/proiecte 
educative 
Responsabil Comisie 
Metodică 
Șefi de catedră 
Metodiști 
Educatoare 

Evaluarea proiectelor derulate  

pe tot parcursul desfăşurării lor 

Legislaţia specifică,  

logistică 

Semestrul II Portofoliul de proiect 

Rapoarte semestriale 

Preșcolari 
Părinți 
 

Coordonatori proiecte 

Responsabil Comisie 

programe/proiecte 

educative 

Director 

Elaborarea şi implementarea unor programe de 

perfecţionare ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a 

cadrelor didactice din unităţile de învăţământ care 

Legislaţie  

Oferta de  

programe 

Semestrul II Nr, de cadre didactice 

participante la programe 

Nr. cadre didactice care 

Educatoare Responsabil Comisie 

formare continuă și 

perfecționare 
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lucrează cu copii  proveniţi din grupuri dezavantajate obțin diplome și 

certificate/adeverințe  

Director 

Includerea cadrelor didactice în stagii şi module de 

abilitare în specificul educaţiei incluzive, educaţiei 

antirasiste, educaţiei pentru diversitate, interculturalitate, 

multiculturalitate şi toleranţă. 

 

Legislaţie  

Oferta de  

programe 

Semestrul II Nr, de cadre didactice 

participante la programe 

Nr. cadre didactice care 

obțin diplome și 

certificate/adeverințe  

Educatoare Responsabil Comisie 

formare continuă și 

perfecționare 

Director 

Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la 

diversele programe şi proiecte locale, județene, 

regionale, naţionale, internaţionale 

 

Calendarul şi  

programul activităţilor 

Semestrul II Nr. cadre didactice  

cuprinse în 

programe/proiecte inițiate 

de parteneri 

Educatoare Responsabil Comisie 

programe/proiecte 

educative 

Director 

Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi 

soluţionare conform legislaţiei, în  

mod documentat şi corect 

Legislație 

Proceduri interne 

Semestrul II Gradul de respectare a  

legislaţiei 

Personal 
angajat 

Director 

Comisia pentru 

cercetarea abaterilor 

disciplinare 

Lider sindicat  

 

Respectarea deontologiei profesionale a personalului 

angajat 

Legislație 

Codul de Etică 

Proceduri interne 

Semestrul II Climat degrevat de 

comportamente 

neprincipiale 

Personal 
angajat 

Director 

Comisia de Etică 

Lider sindicat  

 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la  informațiilor de interes public  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Fluidizarea fluxului informațional la nivelul Grădiniței cu 

Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

Internet 

Site-ul unității 

Semestrul II Grad de dotare şi utilizare Educatoare 
Preșcolari 
Părinți 
Comunitate 
locală 
 
 

Director 

Secretar 

Responsabil imagine 

și relații mass-media 
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OBIECTIV SPECIFIC 3: Promovarea imaginii grădiniței printr-o  ofertă educațională adecvată contextului socio-economic și cultural 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Revizuirea ofertei educaționale Chestionare 
Procedura de 
revizuire a ofertei 
educaţionale  
 

Semestrul  II Satisfacţia beneficiarilor 
Respectarea procedurii 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate  
locală 
Personal 
angajat 

Director 
Responsabilii 
comisiilor 
permanente 
 

Îmbunătăţirea modalităţilor de  promovare ofertei 
educaţionale  
 

Pliante 
Site-ul grădiniţei 
Avizier 
 

Semestrul II Creşterea prestigiului 
grădiniţei în comunitate  
 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate  
locală 

Responsabil imagine 
și relații cu mass-
media 
Director 

Diseminarea rezultatelor parteneriatelor 
 

Publicaţii în presă, pe 
site-ul grădiniţei, în 
revista grădiniţei 

Semestrul II Creşterea prestigiului 
grădiniţei în comunitate  
 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate  
locală 
 

Comisia pentru 
curriculum 
Responsabil imagine 
și relații cu mass-
media 

Promovarea rezultatelor obținute ca urmare a activității 
didactice și educative desfășurate în grădiniță; 
promovarea rezultatelor obținute din activitățile 
extreșcolare și extracurriculare prin desfășurarea de 
activități cu ieșire în comunitate 
 
 

 
Calendere de 
activități aferente 
proiectelor 
Grafice de lucru 
 

Semestrul II Îmbunătățirea imaginii 
grădiniței la nivelul 
comunității 
Acces la informațiile de 
interes public pentru toți 
factorii interesați 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate  
locală 
Personal 
angajat 

Educatoare 
Părinți 
Director 
Responsabil de 
imagine și relații cu 
mass-media  
 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Creșterea indicatorilor de calitate privind oferta educațională.  

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Actualizarea sistemului de promovare a ofertei 
educaționale 
Revizuirea procedurilor privind promovarea ofertei 
educaționale 
 

Umane 
Logistice 

Semestrul II Proceduri 
actualizate/revizuite 
Acces la informațiile de 
interes public pentru toți 
factorii 

Preșcolari 
Părinți 
Comunitate  
locală 
Personal angajat 

CEAC 
CCIM 
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ȚINTA STRATEGICĂ 6: Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 200/2016. 
OBIECTIVE GENERALE: 
OG1: Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, în acord cu strategiile M.E.N. și cu politicile europene. 

OG3: Monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţia şcolară. 
OG12: Controlul, monitorizarea şi evaluarea managementului unităţilor de învăţământ. 

OG14: Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Asigurarea monitorizării performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și 
calitativi relevanți 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea performanțelor pentru fiecare pentru 
fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor 
indicatori cantitativi și calitativi relevanți 
 

Rapoarte periodice Semestrul II Fișe de monitorizare 
Lista indicatorilor/ 
obiectivelor/ activităților 
 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

Director 
Responsabilii 
comisiilor și 
compartimentelor 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Instituirea și aplicarea unui proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă a obiectivelor 
grădiniței 

Măsuri şi acţiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 
Resurse  necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de realizare/ 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Revizuirea procedurilor S.C.I.M.ȘI C.E.A.C. acolo 
unde situația o impune 
Aplicarea  procedurii privind managementul 
riscurilor 
 

Legislație Semestrul II Proceduri 
revizuite/actualizate 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

C.C.I.M. 
C.E.A.C. 
Director 
Șefi de 
compartimente 

Reactualizarea registrului de riscuri 
 

Registrul de riscuri 
anterior 
Formulare de alertă 
la risc 

Ian. 2019 Registrul de riscuri 
2018-2019 

Consiliul de 
Administrație 

Responsabilul 
Comisiei de 
monitorizare a 
riscurilor 

Elaborarea formularelor de monitorizare a riscurilor Registrul de riscuri 
anterior 
Formulare de alertă 
la risc 

Semestrul II Formulare de 
monitorizare completate 
Riscuri eliminate 

Consiliul de 
Administrație 

Comisia de 
monitorizare a 
riscurilor 
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Monitorizarea managementului riscurilor la toate 
nivelurile 

Procese verbale 
Rapoarte periodice 

Semestrul II Riscuri eliminate 
Încadrarea grădiniței în 
grad de risc 

Preșcolari 
Părinți 
Personal 
angajat 

C.C.I.M. 
C.E.A.C. 
Consiliul de 
Administrație 
Director 
 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTOR, 

PROF. IGNAT ANA 
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