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1. ARGUMENT 
 

1.1. CONCEPTUL DE EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN DEZVOLTAREA 
COPILULUI 

 
Educaţia timpurie reprezintă totalitatea experienţelor individuale realizate şi sociale existente 

sau organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă, cu rol de a proteja, creşte şi 
dezvolta fiinţa umană cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, culturale specifice, cu identitate şi 
demnitate proprie. Aceasta reprezintă începutul educaţiei şi autoeducaţiei continue. Ea asigură 
fundamentele dezvoltării fizice şi psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale şi culturale 
complexe.  

Educaţia timpurie (0-6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul 
preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare. Educația timpurie 
antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după 
același conținut educativ și după aceleași standarde naționale. 

Educaţia timpurie se realizează ca educaţie informală în familie, în relaţii de vecinătate şi în 
relaţii comunitare, prin mass-media – ca educaţie formală în creşe, grădiniţe şi alte instituţii de 
ocrotire şi educaţie şi sub forma educaţiei nonformale în cluburi sportive, cluburi ale copiilor şi 
elevilor, dar se poate şi prin biblioteci, muzee, activităţi ale unor organizaţii nonguvernamentale ş.a. 

În pedagogia românească educaţia timpurie reprezintă un concept important. Focalizarea în 
domeniul educaţiei timpurii din cadrul actualei politici educaţionale se face pe educaţia preşcolară.  

O privire de ansamblu, orientată spre evoluţia curriculumului în alte state, relevă dinamica 
politicilor în domeniu, exprimată prin schimbări, mai mult sau mai puţin periodice, prin actualizări şi 
reforme, în funcţie de mai multe variabile – idealul educaţional, rezultatele unor cercetări, 
experimente sau studii, evoluţia societăţilor respective, natura şi amploarea schimbărilor urmărite. 
Astfel, la nivel internaţional, se vorbeşte de o „reformă continuă” sau de „permanentizarea” 
reformelor, ca urmare a schimbărilor axiologice, sociale, economice, tehnologice. 

În România, atât politicile educaţionale cât și curriculumul național elaborat și aplicat în 
decursul ultimului deceniu exprimă o ritmicizare a schimbărilor şi a ajustărilor, fapt care a condus la 
o evoluție în domeniu și, implicit, la o racordare a politicilor educaţionale ale României cu politicile la 
nivel european. 

Atât priorităţile pe plan naţional, cât şi cele pe plan internaţional impun cu stringenţă stabilirea 
unei politici şi a unui sistem de educaţie timpurie în cadrul Strategiei de Dezvoltare Timpurie a 
Copilului. Scopul Strategiei în domeniul educaţiei timpurii a copilului este de a-i asigura fiecărui copil 
dreptul la educaţie şi la dezvoltare deplină pentru a-i da posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim 
şi pentru a atinge standardele europene şi internaţionale. 

Obiectivul programelor de Dezvoltare Timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, 
emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. 
Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este 
perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, 
este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este bine cunoscut şi 
evident faptul că alegerile făcute acum şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria 
timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra 
progresului naţiunilor în sens larg. 

Conceptul de educaţie timpurie se referă aşadar la două dimensiuni: 
·            începerea preocupărilor educaţionale de la vârstele mici; 
·            implicarea familiei şi comunităţii în educarea copilului mic şi preşcolar. 
Instituţiile de educaţie nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea 

relaţiilor intra şi extra familiale. Educaţia timpurie se preocupă de extinderea strategiilor de stimulare 
şi dezvoltare a copilului şi în familie. Aceasta prevede parteneriate active cu părinţii copiilor, în aşa 
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fel încât aceştia să continue acasă ceea ce se realizează la creşă sau la grădiniţă şi chiar să-şi 
îmbunătăţească practicile parentale. Familia şi comunitatea trebuie să participle activ şi eficient încă 
din primul an de viaţă a copilului la creşterea, îngrijirea, sănătatea şi educaţia lui. 

Beneficiarii primari ai educaţiei timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt părinţii, 
educatorii şi toţi agenţii educaţionali din comunitate. 

Premisele educaţiei timpurii sunt următoarele: 
·     Vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea personalităţii 

copilului; 
·        Perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere stimulare; 
·     Pentru dezvoltarea optimă a copilului este necesar parteneriatul educaţional în familie, 

între familii, în comunitate, între instituţii care au rol în creşterea, îngrijirea şi educaţia copilului; 
·         Și părinţii şi educatorii au nevoie de sprijin în educarea copiilor. 
Educaţia timpurie presupune: 
·            un început bun; 
·            un parteneriat educaţional (Copii – famile – grădiniţă – comunitate); 
·            învăţarea şi dezvoltarea conform nevoilor individuale. 
Educaţia timpurie oferă şanse egale de creştere, dezvoltare, îngrijire, educaţie, fără 

discriminare pentru copiii care provin din familii instabile, fără părinţi, cu sănătate precară, cu 
deficienţe sau cu posibilităţi materiale financiare scăzute. 

Principiile cele mai importante ale educaţiei timpurii sunt: 
·        Fiecare copil este unic, cu nevoile, trebuinţele, particularităţile sale specifice. Educaţia 

trebuie să ţină cont de particularităţile individuale ale fiecărui copil; 
·        Educaţia timpurie se referă la fiecare copil în parte, şi nu la educaţia „copiilor”; 
·        Este imperativă respectarea nevoilor copiilor de bază, afective şi de acţiune; 
·        Educaţia este continuă, ea începe din primele momente şi durează toată viaţa; 
·        În centrul actului educativ trebuie să stea copilul cu cerinţele sale individuale; 
·        Se impune cunoaşterea, observarea copilului; 
·        Să existe un echilibru permanent între activităţile intelectuale-activ-sociale şi afective şi 

activităţile de dezvoltare psiho-motorie şi a limbajului; 
·        Dezvoltarea copilului începe din momentul concepţiei în dependenţă cu mediul şi se află 

în strânsă legătură cu mediul înconjurător şi cu sine însuşi; 
·        Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care le oferă jocul; 
·        Copiii se nasc cu potenţialităţi virtuale de dezvoltare, învăţare, comunicare, pe care 

numai stimularea şi orientarea pozitivă le vor transforma în capacităţi; 
·        Învăţarea este fundamentală în dezvoltarea socială, fizică, intelectuală, emoţională, 

spirituală etc; 
·        Cerinţele copilului faţă de educaţie pot fi satisfăcute dacă activitatea educativă începe 

de la cunoaşterea lor; 
·        În educaţia timpurie forma specifică de activitate a copilului este jocul, de aceea 

învăţarea depinde la această vârstă de joc; 
·       Grădiniţa este mediul ideal de conducere indirectă a dezvoltării personalităţii copiilor prin 

oferirea ocaziilor de explorare şi relaţionare prin joc şi astfel de dezvoltare a personalităţii ca parte 
componentă a educaţiei timpurii; 

Copilul vine în grădiniţă cu o experienţă importantă. Pe de altă parte, influenţele educative din 
grădiniţă trebuie să fie în consens cu toate celelalte influenţe educative permanente sau temporare 
care acţionează asupra copilului. 

Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui ca 
partener a propriei sale formări. Depinde de educator să ofere ocazii de dezvoltare şi să 
construiască împreună cu familia condiţiile experimentării acţionale şi motivate şi condiţiile 
socializării copilului 
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1.2. MOTIVAREA NECESITĂŢII, OPORTUNITĂȚII ȘI FEZABILITĂȚII PDI PENTRU 
PERIOADA 2015-2020 

 
Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă 

a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori  
care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 
pentru angajarea pe piaţa muncii (Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/05 ianuarie 2011, art. 2 alin (3) 
cu modificările și completările ulterioare). 

Evoluţiile recente de la nivel naţional şi internaţional au scos în evidenţă necesitatea 
construirii unui sistem naţional de management şi de asigurare a calităţii. Simpla creştere 
cantitativă, „extensivă”, a ofertei educaţionale nu mai poate satisface nevoile unei societăţi a 
cunoaşterii. Oamenii cer, tot mai insistent calitatea – indiferent dacă este vorba de produse sau 
servicii şi inclusiv pentru serviciile publice – educaţia fiind unul dintre acestea. 

Nu se poate vorbi de o calitate a educaţiei în sine, ci în funcţie de: 

 valorile promovate în societate şi la nivelul organizaţiei şcolare; 

 politicile şi strategiile educaţionale existente la nivel naţional, regional şi local; 

 situaţia existentă, definită de factorii contextuali şi situaţionali; 

 evoluţia conceptului de calitate. 
S-ar putea pune întrebarea: de ce este neapărat nevoie de un astfel de proiect, când, de 

fapt, preocuparea constantă a fiecărui manager şcolar o reprezintă creşterea şi dezvoltarea 
grădiniţei pe care o conduc? 

Proiectul unităţii ţine seama de complexitatea, diversitatea şi amplitudinea activităţilor 
educaţionale, este rolul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, explorează şi utilizează 
cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor 
organizaţiei. 

Descentralizarea sistemului de învăţământ implică, automat, trecerea de la accentul pe 
comunicarea verticală, descendentă, la cele descendente, orizontale şi diagonale. În aceste condiţii, 
de sporire considerabilă a autonomiei grădiniţei, parteneriatul interinstituţional devine un instrument 
esenţial al activităţii manageriale, de multe ori mai important decât relaţiile de tip ierarhic. Se trece, 
asfel, de la o organizare „înaltă” a activităţii de proiectare la una „plată” şi ramificată. 

Descentralizarea sistemului de învăţământ implică, de asemenea, pe lângă strategia 
managerială şi o strategie de marketing educaţional; grădiniţa, ca ofertant de programe 
educaţionale, aplică un anume sistem de metode şi tehnici pentru a determina receptivitatea (adică 
nevoile şi motivaţiile) potenţialilor clienţi faţă de un anumit produs sau serviciu educaţional şi pentru 
a determina promovarea acestuia pe o anumită piaţă. 

Beneficiarii serviciilor educaţionale şi părinţii lor formulează tot mai insistent exigenţe faţă de 
unităţile şcolare, solicitând informaţii detaliate despre calitatea acestora. Schimbările din piaţa 
muncii, în general, şi a celei europene în special, precum şi creşterea mobilităţii şi a fluxurilor de 
migraţie profesională şi geografică solicită în mod insistent informaţii validate în mod oficial despre 
calitatea educaţiei din instituţiile ofertante de servicii de educaţie şi formare profesională 
  Din cele de mai sus rezultă anumite trăsături caracteristice ale proiectului grădiniţei, anume: 

- proiectul unităţii are o determinare multiplă: pe de o parte ţintele strategice ale dezvoltării 
şi, pe de altă parte, situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale grădiniţei şi ale 
comunităţii pe care acesta o serveşte; 

- proiectul, ca traiect al dezvoltării instituţionale, are o valoare strategică: el este conceput 
pe o perioadă de 3 ani şi, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, oferă un orizont şi 
direcţii clare pentru activitatea din grădiniţa respectivă; 

- proiectul are un caracter situaţional: el este elaborat având în vedere mediul şi condiţiile 
concrete în care funcţionează grădiniţa şi tendinţele de evoluţie ale acestora; important 
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este şi modul în care sunt văzute aceste tendinţe, ca oportunităţi sau ca ameninţări 
pentru dezvoltarea instituţională. 

Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele 
decenii din Europa şi din lume, care trebuie avute în vedere la construirea sistemului de 
management şi de asigurare a calităţii şi în România. Această aliniere este necesară nu numai 
pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a României în 
Uniunea Europeană, ci şi, pe de altă parte, pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie 
consonante, din punct de vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume. O 
rămânere în urmă în privinţa concepţiei sistemelor de management şi de asigurare a calităţii, a 
valorilor subsumate şi a metodologiilor aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea, dar 
chiar şi înţelegerea reciprocă. 

Şi dacă privim grădiniţa ca o organizaţie care învaţă, planul de dezvoltare instituţională 
devine un instrument care asigură succesul pe piaţa educaţională. 

 

1.3. MOTIVAREA NECESITĂŢII, OPORTUNITĂȚII ȘI FEZABILITĂȚII PDI ACTUALIZAT 
PENTRU PERIOADA 2018-2021 

 
Elaborarea unui nou Plan de Dezvoltare Instituțională (denumit în continuare PDI)a fost 

justificată pe de o parte de necesitatea de a asigura calitatea serviciilor educaționale oferite 
beneficiarilor și pe de altă parte de abordarea schimbării atitudinii prestatorilor acestora, de 
reconsiderare a managementului participativ. 

Fezabilitatea și oportunitatea proiectului este întărită de noua direcție în care vor fi îndreptate 
energiile factorilor educaționali, calitatea comunicării, nivelul de satisfacție și mândrie a colectivului, 
gradul de conștientizare față de problematica educației timpurii. 

Necesitatea și oportunitatea revizuirii acestui nou PDI decurge din nevoia de a implementa 
schimbările intervenite în educația timpurie în raport cu standardele naționale de calitate, stabilindu-
ne noi ținte, noi direcții de acțiune, vom fi puși în situații noi de administrare și coordonare a 
sarcinilor propriei dezvoltări. 

Fezabilitatea proiectului se bazează pe resursa umană calificată, pe faptul că între cadrele 
didactice există educatoare cu prestigiu la nivel zonal, județean, dar și prestigiul pe care grădinița și 
l-a creat de-a lungul a 46 de ani de existență. 

Sprijinul comunității locale în îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii și asigurarea 
condițiilor de îngrijire și educare pentru preșcolari întăreste fezabilitatea proiectului. 

Planul de Dezvoltare Instituţională al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara este  
realizat și revizuit pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie 
existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza 
chestionarelor şi a discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale (agenţi economici, 
fundaţii, organizaţii, etc.), reflectate prin Evaluarea PDI 2018-2019, înregistrată cu Nr. 
640/03.09.2019. Grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor 
democratice, în care să existe un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru 
viaţa socială ulterioară. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor 
învăţământului românesc şi compatibilizarea cu sistemele de învăţământ europene. 

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să 
definim la nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi 
flexibilizarea conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece 
implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi modele de 
gândire şi comportament, care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-
educativ din grădiniţă. Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii, 
valorifică capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi 
formare a personalităţilor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare pentru 
următorii 2 ani școlari.  
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Proiectul de dezvoltare instituţională a grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului 
dintre reglementări şi iniţiative. 

 Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea 
copilului preşcolar în dezvoltarea de competențe generale și specifice necesare acestuia 
la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii), în contextul unui nou curriculum, respectiv 
Curriculum pentru educație timpurie, 2019, anexă la OMEN. Nr. 4694/02.08.2019. 

 Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului 
(curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare). 

 Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare. 

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei. 

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii. 

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

 Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, stimulează dezvoltarea 
imaginii grădiniţei în întregul ei. 

Planul de Dezvoltare Instituțională al Grădiniței P.P. Nr. 26,  actualizat pentru perioada 2018-
2021, are la bază următoarele fundamente normative și legislative: 

 Legea Educaţiei Naţionale 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, cu modificările și completările 

ulterioare 

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

 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 4694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie 
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 pentru educație timpurie, 2019: 

 Suport pentru explicitarea și înțelegerea  unor concepte și instrumente cu care 
operează Curriculumul pentru educație timpurie- 2019; 

  Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020, învățământ  preșcolar, pentru 
implementarea unitară și coerentă a Curriculumul pentru educație timpurie- 2019; 

  Curriculum pentru educaţia bilingvă în învǎţǎmântul preşcolar C.L.I.L. este un 
produs al Proiectului Bilingual education: a step ahead (Educaţia bilingvă: un pas 
înainte - în limba românǎ), proiect cofinanţat prin Programul Erasmus + al Uniunii 
Europene. 
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Procesul reformator din învăţământul preșcolar, în care este angrenată puternic şi Grădiniţa 
cu Program Prelungit Nr. 26, impune permanent: 

 Necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, 
educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată; 

 Concentrare a activității școlare pe promovarea bunăstării preșcolarului, accentuarea 
rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de învățare; 

 Concentrare a activității școlare pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării; 
trecerea de la un curriculum pe obiective spre un curriculum care are în vedere 
competențele viitoare ale copilului, în contextul în care la toate nivelurile de învățământ 
a fost operată această modificare; 

 Valorizare a resursei umane în educație;  

 Fundamentare a funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi;  

 Consolidare a dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate 
locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul preșcolarilor. 
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2. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI A MEDIULUI INTERN 
 

2.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1. Contextul economic și social 

Timișoara (în latină Timisvaria; în maghiară Temesvár; în germană Temeschwar, alternativ 
Temeschburg sau Temeswar; în sârbă Темишвар, cu alfabet latin Temišvar) este municipiul de 
reședință al județului Timiș, Banat, România. Se află în vestul României, aproape de frontierele cu 
Ungaria și Serbia, aflându-se pe plan geografic la distanțe aproximativ egale față de București 
(541 km), Viena (549 km) și Sofia (509 km).  

În anul 2011, Timișoara avea 319.279 de locuitori și era al treilea oraș ca populație din 
România, fiind printre puținele orașe care au înregistrat o creștere de la cifra înregistrată la 
recensământul din 2002. În anul 2017, Timișoara are 331004 locuitori și Zona metropolitană 
Timișoara are o populație de 468.162 de oameni, pe când populația zonei urbane funcționale (ZUF) 
numără 508.037 de locuitori. Orașul găzduiește de asemenea o populație însemnată de non-
rezidenți, flotanți și studenți, neconsemnați în buletinele statistice. Este un centru industrial, 
comercial, medical, financiar și universitar important pentru România. Potrivit unui studiu efectuat în 
anul 2006 de revista Capital, Timișoara ocupă locul 2 (după București) în topul celor mai atractive 
50 de orașe din România, iar în anul 2016 a fost declarat orașul românesc cu cea mai ridicată 
calitate a vieții. Într-un clasament internațional al orașelor europene privind calitatea vieții, Timișoara 
ocupă locul 19, peste capitale europene precum Zagreb (locul 23), Dublin (locul 25) sau Oslo (locul 
30). Clasamentul a fost întocmit după criterii precum puterea de cumpărare, infrastructura modernă, 
sistemul medical și nivelul de poluare. 

Timișoara este unul dintre cele mai dinamice centre economice și comerciale din România,cu 
tradiție istorică în comerț, transporturi, educație, comunicații și turism.  Prin funcțiunile sale 
complexe, orașul Timișoara polarizează un teritoriu mai larg, fiind cel mai mare centru economic, 
științific și cultural din regiunea de dezvoltare Vest, concentrând 25,8% din populația urbană, peste 
30% din producția industrială, cca. 35% din activitățile comerciale și 70% din studenții din regiune.  

Principalele atuuri ale Timișoarei sunt forța de muncă înalt calificată, infrastructura dezvoltată, 
competivitatea mediului de afaceri, rata antreprenorială ridicată, piața locală stabilă, poziția 
geografică, caracterul cosmopolit și tradiția culturală. 

Din punctul de vedere al accesului la educație, învățământul preuniversitar  din Timișoara se 
desfășoară în 96 de grădinițe de stat și particulare; învățământul primar și gimnazial este organizat 
în 47 de unități, cu 3.901 cadre didactice și 46.186 de elevi; învățământul liceal, în 36 de unități, cu 
1.959 de cadre didactice și 24.472 elevi; cel postliceal în 11 unități, cu 1.403 de cursanți; cel de 
maiștri în 6 unități cu 548 de cursanți. Rețeaua școlară mai cuprinde 2 licee speciale pentru elevii 
pentru copiiI cu C.E.S., 3 centre școlare de educație incluzivă, 5 licee particulare, o școală specială 
pentru ambliopi, 2 centre de asistență educațională și un centru pentru învățământ alternativ 
prin Liceul Waldorf înființat în anul 1993.  

Specificul învățământului preuniversitar timișorean este diversitatea limbilor de predare. 
Bogata tradiție multietnică a orașului s-a menținut și datorită școlilor cu predare în 
limbile maghiară (Liceul „Bartók Béla”), germană (Liceul „Nikolaus Lenau”), franceză (Liceul J.L. 
Calderón), sârbă (Liceul „Dositei Obradović”), slovacă și ucraineană care, împreună cu limba 
română, au o tradiție și o continuitate de aproape patru secole. 

Potrivit unui clasament realizat de portalul AdmitereLiceu.ro în 2015, patru licee din Timișoara 
se află în top 100 școli din România: Liceul „Grigore Moisil”], Colegiul Național Bănățean, Colegiul 
Național „Constantin Diaconovici Loga” și Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”.  

În cee ce privește accesul preșcolarilor la Grdinița P.P. Nr. 26 Timișoara trebuie menționat că 
unitatea de învățământ nu aplică criterii specifice de înscriere în învățământul preșcolar, astfel că 
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unitatea deservește, în limita locurilor disponibile, întregul municipiu și localitățile rurale din 
împrejurimi, considerate  cartiere rezidențiale ale Timișoarei. 

 

2.1.2. Analiza PEST(EL) 
 
P(POLITIC) 

Din punctul de vedere al politicilor educaţionale, România a avansat pe calea unei reforme 
coerente şi complexe în învăţământ. Legislaţia sprijină dezvoltarea învăţământului şi s-au alocat 
numeroase fonduri. Într-un context mai larg, România, prin aderarea la Uniunea Europeană, 
intensifică colaborările la nivel internaţional şi abordările globale ale învăţării. Pe de altă parte, 
recent Uniunea Europeană a decis să schimbe politica în domeniul ICT (tehnologiilor informatice şi 
de comunicaţie), recunoscând decalajul faţă de USA şi hotărând la reuniunea de la Lisabona să 
dezvolte în următorii ani Internetul şi să faciliteze instituţiilor şcolare accesul la Internet. Contextul 
politic intern şi internaţional din domeniul educaţiei este, deci, favorabil dezvoltării şcolii, pe liniile ei 
deja tradiţionale (tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne şi 
externe). 

Politica educaţională propusă de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara este în 
concordanţă cu politica educaţională naţională. 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: 

 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 ; 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, reiterată în cadrul Summit-ului Mondial de la New 
York, din 2015, respectiv: eradicarea sărăciei extreme şi a foametei, asigurarea unei vieţi 
sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă, garantarea unei educaţii de 
calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi, promovarea 
educaţiei de gen, reducerea mortalităţii infantile etc; 

 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; 

 Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind 
educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start pentru lumea de 
mâine (2011/C/175/03) 

 Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă clitate de educație și îngrijire a copiilor 
preșcolari (22 mai 2019); 

 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului (UNESCO 1960); 

 Strategia Europa 2020, adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010; 

 Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG Nr. 417/2015); 

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (HG 383/2015); 
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 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2014-2020) 
(HG 1113/2014); 

 Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2014-2020) şi a 
Planul Operaţional pentru implementarea Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei 
copilului în dificultate (2014-2016) (HG 1113/2014); 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 
rrome pentru perioada 2014-2020 (HG 18/14.01.2015); 

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 (HG 418/2015); 

 Strategia națională pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Legea Nr. 1/ 05.01.2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu  modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea  Nr. 263/2007 privind organizarea și funcționarea creșelor,cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și 
completată prin Legea 29/2010; 

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

 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; 

 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 

 Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor actualizată prin:  OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat  prin Ordinul M.E.N.C.Ș. Nr. 5079/2016,  cu modificările și completările ulterioare; 

 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 

 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 

 O.M.E.N 4694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie 

 OMEN 3191-20.02.2019 privind aprobare structurii anului scolar 2019-2020; 
La nivel județean, Inspectoratul Școlar Județean Timiș promovează ca direcții de acțiune în 

domeniul politicilor educaționale și ținte strategige următoarele: 

 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. 
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 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. 
De asemenea, în grădiniţă există şi au fost studiate documentele curriculare de bază: Planul 

cadru, Curriculum pentru educație timpurie. Oferta curriculumului la decizia  școlii ţine cont de 
cerinţele părinţilor şi are în vedere posibilităţile grădiniţei. Există o politică la nivelul comunităţii 
locale de îmbunătăţirea a bazei materiale a grădiniţei. 

Procesul de reformă din ţara noastră, în desfăşurare şi în învăţământul preuniversitar, a 
determinat colectivul grădiniţei să realizeze o ofertă educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor 
beneficiarilor educației. 

Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor capacităţi şi competenţe comune şi 
specifice care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a copiilor în școală, ţinându-se cont 
de particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora. 

Oferta politică în domeniul educaţiei este focalizată asupra următoarelor obiective prioritare: 
-  Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională, 
- Facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională şi deschiderea 

acestora spre societate; 
-  Schimbarea majoră de paradigmă a învăţământului preuniversitar, de la educaţia timpurie la 

cea post obligatorie, de la gestionarea resurselor umane la eficientizarea exerciţiului financiar 
descentralizat; 

-  Reforma educaţiei timpurii şi dezvoltarea instituţională a educaţiei pe tot parcursul vieţii; 
-  Adaptabilitatea la schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale ale elevilor, 

preponderant ale celor proveniţi din grupuri dezavantajate/din grupuri minoritare; 
-  Acces sporit şi egal la educaţie prin reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 
-  Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 
-  Informarea partenerilor strategici şi a comunităţii educaţionale. 
 
E(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. 

”În ultimii ani, Timişoara a cunoscut o creştere economică semnificativă, datorată investiţiilor 
străine, în special în sectoare de înaltă tehnologie. Într-un articol din 2005, revista 
franceză L'Expansion a numit Timişoara "vitrina economică a României",    referindu-se la numărul 
mare de de investiţii străine, considerate ca o "a doua revoluţie" prin care oraşul trece. 

Capitalul străin investit la Timişoara provine în special din ţări precum Germania, Italia sau 
Statele Unite. Printre cele mai mari companii stabilite aici se numără Alcatel-Lucent şi Siemens 
(echipamente electronice), producătorul de anvelope Continental, compania americană Solectron 
(telefonie mobilă, aparatură electronică), Dräxlmaier (componente auto pentru BMW), Linde Gas 
(gaze tehnice), Procter & Gamble (detergenţi), Nestlé (napolitane).” 

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 
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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 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 
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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. 

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 și nevoile  materiale. 

Realizarea amenajărilor și construcțiilor necesare în vederea atingerii standardelor de 
obținere a autorizației de securitate la incendiu pentru toate cele trei corpuri de clădire, menţinerea 
localului în stare de funcţionare, reamenajarea curții de joacă pentru acoperirea nevoilor unității de 
învățământ,  reabilitarea bucătăriei unității, 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. 

 
S(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, iar în anul 2017, la 331004 
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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. 

Aşadar, populaţia preşcolară înregistrează o creştere lentă, dar continuă, cu o dinamică 
demografică relativ echilibrată. În Timişoara există un număr de 96 de grădiniţe cu program normal 
şi program prelungit, de stat și particulare, acreditate și neacreditate. 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: 
 Părinți cu studii superioare: 655 
 Părinți  cu studii medii: 209 
 Părinți cu studii generale (8 clase absolvite): 10 
 Structura etnică a preșcolarilor în anul şcolar 2019-2020: 

 Română - 399 
 Maghiară -35 
 Germană - 4 
 Sârbă – 4 
 Alte etnii – 3 

 Apartenența religioasă a preșcolarilor în anul şcolar 2019-2020: 
 Religie ortodoxă – 411 
 Religie catolică – 24 
 Religie greco-catolică- 2 
 Alte religii - 10 

 Copii cu cerințe educaționale speciale: 5 
 
T(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). 

Pregătirea preșcolarilor pentru viitoarea integrare școlară și, mai târziu, pentru o integrare într-
o societate a cunoașterii, a globalizării informațiilor și a generalizării tehnologiilor avansate 
presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune unitatea de învățământ preșcolar. 

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 în funcţie de cerinţele curriculum-ului național (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 
proverbul „omul sfinţeşte locul” şi se realizează cu oameni bine pregătiţi, instruiţi în instituţii de 
învăţământ care funcţionează pe principii realiste şi eficiente. 
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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 grădiniţă 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. 

E(ECOLOGIC) 
 

  Creşterea importanţei aplicării legislaţiei de mediu şi a protecţiei ecosistemelor va duce la 
necesitatea unor noi investiţii ale Primăriei Municipiului Timișoara în vederea protecţiei mediului în 
următoarea perioadă de timp (realizarea unei staţii de epurare, organizarea competitivă, la standard 
europene, a colectării selective a deșeurilor etc.).   Asimilarea principiului „poluatorul plăteşte” duce 
la o analiza mai atentă a dezvoltării organizaţiilor mai ales în cazul în care această dezvoltare 
conduce la o poluare a mediului înconjurător. 
 În acest context, Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara are în atenție, atât prin oferta de 
programe/proiecte educaționale, cât și prin modul în care își desfășoară  întreaga activitate, 
educarea comunității în spiritul protecției mediului, dezvoltând comportamente ecologice. 
Amenajarea Parcului Senzorial CURCUBEU,  cu destinație specială activități senzoriale și de 
educație ecologică este o dovadă în acest sens. 
  
 L(LEGISLATIV) 
 

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 : 

 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 ; 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, reiterată în cadrul Summit-ului Mondial de la 
New York, din 2015, respectiv: eradicarea sărăciei extreme şi a foametei, asigurarea unei 
vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă, garantarea unei educaţii de 
calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi, promovarea 
educaţiei de gen, reducerea mortalităţii infantile etc; 

 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, 
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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); 

 Legea Nr. 1/ 05.01.2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 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) 

 Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor actualizată prin:  OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
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; 

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

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

 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 

 Ordin M.E.C.T.S. Nr. 3220/19.02.2018, privind structura anului şcolar 2018/2019; 

 Raport asupra stării învăţământului – 2019 - Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș. 
Reactualizarea şi  restructurarea curriculumului naţional pentru educaţia timpurie în baza 

căruia învățământul preșcolar își desfășoară activitatea începând cu anul școlar  2019-2020, are la 
bază mai multe argumente: 

 - necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel 
European, cu impact și cu implicaţii semnificative, cum ar fi: Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe 
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parcursul întregii vieţi (2006/962/EC); Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile Consiliului 
Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start 
pentru lumea de mâine (2011/C/175/03), A Quality Framework for Early Childhood Education and 
Care – Raportul Grupului de Lucru pentru Educație și Îngrijire Timpurie de la nivelul Comisiei 
Europene (2014), Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și 
îngrijire a copiilor preșcolari (mai 2018) etc. 

 - corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar, pentru 
construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele cheie 
care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011  

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează 
domeniul educaţiei timpurii din: Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, 
cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 de aprobare a 
Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie 
antepreșcolară;  

- atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale de 
referinţă pentru domeniul educaţiei, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia naţională privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015), Strategia națională privind incluziunea socială 
şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015); Strategia națională pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului (HG                                                              nr.1113/2014); Strategia Guvernului 
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 
(HG 18/14.01.2015); Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 - 2020 (HG 
nr.418/2015), Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013   –  2020  
–  2030;  

- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, 
educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectânduse abordarea lor fragmentată din 
practica  de până acum;  

- iniţierea şi adoptarea unor schimbări relevante, cu valoare constructivă, având la bază 
reuşitele şi progresele realizate până acum (datorită precedentului curriculum şi demersurilor 
subsecvente  

– generalizarea învăţământului preşcolar, promovarea obligativitivităţii acestuia şi a 
avantajelor educaţiei de la vârste fragede; investiţia în infrastructura educaţională; formarea 
cadrelor didactice şi a celorlalţi actori care intră în contact cu copilul preşcolar; promovarea şi 
implementarea unor noi abordări educaţionale etc.). 
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2.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  
 

2.2.1. Informații generale privind unitatea de învățământ 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Teiului Nr. 3, 
este o unitate de învăţământ preşcolar de stat, cu personalitate juridică,  înfiinţată în anul 1973.  

 
Adresa unităţii şi date de contact: 

Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 442 612 
 E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
Site web: www.grădinitapp26timisoara.ro 

 
Scurt istoric 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26 din Timişoara ia ființă în anul 1973, fiind până în anul 

1981 sub tutela Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, apoi sub patronajul întreprinderii Fructus 
Timişoara până în anul 1990, fiind preluată de I.S.J.Timiş după această perioadă, iar începând cu 
01.01.2001 de către Primăria Timişoara. Din punct de vedere financiar Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 26 era subordonată Centrului Financiar Grădinițe, până în anul 2011, cand grădinița 
dobândește personalitate juridică. 

Managementul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 a fost asigurat de-a lungul 
anilor, după cum urmează: 

1973 – 1984 – Simlovici Maria 
1984- 1990  – Maier Emilia 
1990 – 1991 – Bugarski Marinela 
1991 – 1993 – Komloși Carmen 
1993 – 1997 – Indrieș Minerva 
1998 -14 iunie 2018 – Barbu Felicia 
14 iunie 2018 și până în prezent – Ignat Ana 

Grădinița a funcționat ca unitate de învățământ cu personalitate juridică de la înființare și 
până în prezent. Într-o perioadă dificilă, anul 2010, în care datorită crizei financiare cu care se 
confruntă întreaga țară, la nivelul MECTS se ia decizia comasării unităților de învățământ, Grădinița 
cu Program Prelungit Nr. 26 a reușit să-și păstreze personalitatea juridică . 

Din anul școlar 2017-2018 până în prezent, la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara 
funcționează 16 grupe de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, dintre care 14 cu limba de 
predare română și 2 cu limba de predare maghiară maternă. Toare grupele funcționează în regim 
de program prelungit cu un efectiv de maxim 30 preșcolari/grupă. 

Realizând o comparație a înscrierii preșcolarilor în grădiniță și realizarea planului de 
școlarizare pe perioada 2011 – 2015, a PDI anterior, respectiv 2015-2020, rezultă că planul de 
școlarizare a fost depășit în fiecare an. Înscrierea preșcolarilor peste numărul maxim prevăzut de 
legislația în vigoare se datorează faptului că numărul de solicitări este mai mare decât numărul de 
locuri disponibile, dar și necesității de încadrare a unității de învățământ în costul standard/ elev și în 
numărul de norme aprobat de  către  I.S.J. Timiș, ceea ce determină funcționarea cu un număr mai 
mare de copii/grupă, decât numărul maxim prevăzut de legislația în vigoare. 

Începând din anul școlar 2010- 2011 încadrarea personalului grădiniței s-a realizat în 
concordanță cu reglementările H.G. nr. 1618/2009, H.G. 1395 din 28 dec./2010 privind finanțarea 
pe baza standardelor de cost/elev. Pentru program normal standardul de cost este de 2018 
lei/preșcolar, iar pentru program prelungit standardul de cost este de 3.700 lei/preșcolar.  
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Costul standard/elev este de 5367 lei/preșcolar, program prelungit,  pentru fondul de salarii 
și de 431,68 lei/preșcolar pentru bunuri materiale în anul 2018, respectiv, 6547 lei/preșcolar, 
program prelungit,  pentru fondul de salarii și 401 lei/preșcolar pentru bunuri și servicii în anul 2019. 

În Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara  copiii desfăşoară activităţi specifice 
vârstei cu cadre didactice specializate, servesc trei mese pe zi pregătite în bucătăria unităţii, au 
program de odihnă şi somn, beneficiază de asistenţă medicală din partea celor trei asistente 
medicale calificate și a unui medic de circumscripție școlară arondat. 

Complementar activității instructiv-educative desfășurate, în grădiniță preșcolarii pot beneficia 
de cursuri de înot, gimnastică, karate și/sau dansuri de societate organiztae cu persoanal extern 
unității de învățământ.  

Deși în imediata vecinătate se mai află o unitate de învățământ preșcolar cu program 
prelungit, de mare capacitate, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara nu poate face faţă 
cererilor actuale de cuprindere în grădiniţă a tuturor copiilor de 2-3-4 ani din zonă. 

 

2.2.2. Construcția școlară 
 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara funcționează în clădire cu destinație grădiniță, clădirea 
găzduind doar  unitatea de învățământ preșcolară. Sediul grădiniței avea inițial, în 1973,  o 
suprafaţă construită la sol de 930 mp, respectiv suprafață totală de 2450 mp, concepută pentru o 
capacitate iniţială de cuprindere de aproximativ 300 de locuri (10 săli de grupă cu o suprafaţă între 
65,5 şi 68 mp fiecare), din care 260 pentru copii preşcolari şi 40 de copii de creşă (0-3 ani), conform 
normativelor în vigoare în anul înfiinţării sale.  

Unul dintre obiectivele PDI anterioare a fost cuprinderea grădiniței într-un program de 
extindere a clădirii existente. Datorită numărului mare de cereri/solicitări ale părinților    s-au făcut 
demersuri către ISJ Timiș pentru obiectivul de investiții Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26, 
aprobat prin Hotărâre de Guvern. 

Proiectul nr. 54/2007 a fost elaborat de către  S.C. LITHOS SRL pentru obiectivul de 
investiții Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara. Proiectul a fost depus la MECTS, de 
către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, iar construcția a demarat în anul 2008. În septembrie 
2011 este finalizat un corp de clădire cu patru săli de clasă, două săli de mese, vestiare și două 
grupuri sanitare. 
 În anul 2011 proiectul de extindere al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 este preluat și 
finanțat de către Primăria Timișoara. În 15 septembrie 2011 se finalizează corpul B de clădire, iar în 
aprilie 2014 se finalizează corpul C de clădire. În total, cele două corpuri noi de clădire cuprind 
866,10 mp de suprafață construită la sol, o suprafață construită desfășurată existentă de  2773,42 
mp,respectiv o suprafață utilă totală de 2069,56 mp. 

Sediul unităţii de învăţământ se află situat în Zona Dacia, o zonă cu o viteză de dezvoltare 
sporită în ultimii ani şi unde tendinţa de dezvoltare imobiliară a fost din ce în ce mai pronunţată. În 
aceeași măsură, este una dintre zonele cu o percepţie pozitivă asupra costului vieţii în acest 
moment, putând fi martorii unei continuări a acestei direcţii, atât în ceea ce priveşte preţurile, cât şi 
numărul de locuinţe noi construite, generând astfel o creștere a populației tinere. 
  

2.2.3. Utilități 
 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara întruneşte toate normele în vigoare şi 
condiţiile de confort, răspunde nevoilor de educaţie ale preşcolarilor, atât în ceea ce privește 
învățământul preșcolar, cât și în ceea ce privește dezvoltarea personală a preșcolarilor din zona, 
având în dotare o sală de sport modernă și un bazin de înot adaptat vârstei.  

Unitatea de învățământ dispune de alimentare cu curent electric de la rețeaua municipală, 
sistemul de încălzire funcționează prin alimentare de la rețeaua centralizată a orașului. Conexiunea 
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la telefon și Internet este asigurată prin contract de către RDS-RCS, iar paza și protecția clădirii  
este asigurată prin sistemul de supraveghere asigurat de către o firmă specializată.  

 

2.2.4. Curriculum 
 

 Demersul didactic a fost conceput în baza corelării factorilor implicaţi în educarea copilului, 
respectiv educatoare-copil-părinte. Cadrele didactice dispun de o bază bogată de materialele 
curriculare pentru nivelul preşcolar: 

Curriculum pentru educație timpurie,  2019 
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea  unor concepte și instrumente cu care operează 

Curriculumul pentru educație timpurie- 2019; 
  Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020, învățământ  preșcolar, pentru 

implementarea unitară și coerentă a Curriculumul pentru educație timpurie- 2019; 
 Curriculum pentru educaţia bilingvă în învǎţǎmântul preşcolar C.L.I.L. ( este un 

produs al Proiectului Bilingual education: a step ahead (Educaţia bilingvă: un pas înainte - în 
limba românǎ), proiect cofinanţat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene) 

Planuri de învăţământ adaptate la noul curriculum 
Îndrumătoare  
Caiete de lucru avizate MEN 
Cărţi de specialitate 
La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, se aplică Curriculum pentru 

educație timpurie,  2019, aprobat prin Ordinul M.E.N. Nr. 4694/02.08.2019  
Comisia pentru Curriculum din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

funcționează în baza deciziei directorului. 
Oferta curriculară a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 26 este adecvată contextului socio-

economic și cultural actual și are în vedere  documentul de politici educaționale – Repere pentru 
proiectarea și actualizarea Curriculumului național (ISE, 2016), unde se menționează 
următoarele: curriculumul pentru educaţia timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani se 
fundamentează pe un set de finalităţi formulate în documentul de politici educaţionale Reperele 
fundamentale în învăţarea și dezvoltarea timpurie (RFIDT, aprobate prin O.M. nr. 3851/2010). Acest 
document reprezintă un set de enunţuri care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să 
ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea 
normală și deplină a copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală.  

Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o abordare 
holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:  
 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;  

 dezvoltarea socio-emoţională;  

 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;  

 dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;  

 capacităţi și atitudini în învăţare.  
Curriculumul la decizia şcolii se va elabora și aproba în conformitate cu Metodologia privind 

elaborarea și aprobarea curriculumului școlar-planuri –cadru de învățământ și programe școlare, 
aprobat prin O.M.E.N. Nr. 3593/18.06.2014  și cu Procedura operațională P.09.11 privind avizarea 
la nivelul I.S.J. Timiș a disciplinelor opționale din școlile din județ. 

Grădinița cu program Prelungit Nr. 26 urmărește realizarea unei oferte educaționale 
atractive, adaptată cerințelor copiilor preșcolari, în vederea promovării grădiniței în comunitate.   

Pentru ca oferta educațională a grădiniței să fie adecvată contextului socio-economic și 
cultural, depunem eforturi în: 

- Asigurarea accesului la o educație de calitate și echilibrată pentru fiecare copil; 
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- Asigurarea condițiilor materiale favorabile vieții într-un cadru modern, corespunzător 
normelor și valorilor societății, necesare dezvoltării sănătoase a fiecărui copil; 

- Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale, inclusiv copiilor 
cu ces; 

- Asigurarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic calificat; 
- Asigurarea unui tratament echitabil pentru toți copiii indiferent de etnie, vârstă, sex, 

nivel socio-economic, tip de dizabilitate, te către toți angajații instituției. 
În realizarea ofertei educaţionale a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26, s-au avut în 

vedere: 
- opţiunile părinţilor; 
- resursele umane, resursele materiale şi financiare; 
- interesele comunităţii locale. 

Serviciile de educație timpurie oferite de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 se referă la 
organizarea învăţământului preşcolar, pe nivele de vârstă, constituite  după criteriul vârstei copiilor 
sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi o 
infrastructură adecvată. 

 
Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de 

dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt alese de către 
părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la conform calendarului aferent 
documentelor metodologice în vigoare și aprobată de către Consiliul de Administrație al unităţii. 
 Consiliul de Administrație al Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 a aprobat pentru anul 
şcolar 2019-2020 următoarele activităţi opţionale pentru grupele cu continuitate, cu mențiunea că 
lista poate suferi modificări după constituirea noilor grupe și renegocierea cu părinții la începutul 
anului școlar (de exemplu prin introducerea în listă a limbii engleze  predată prin metoda C.L.I.L.), 
dat fiind faptul că și componența Consiliului Profesoral a suferit modificări ca urmare a etapelor de 
mobilitate a cadrelor didactice:  
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Nr. 
Crt 

Grupa Titlul opționalului  Nr. ore/săpt 
Tipul 

opționalului  
 

Data 
aprobării 

opţionalului  
în CA  

Aviz inspector de 
specialitate pentru 

programa de 
opţional (DA/NU) 

Numele și prenumele  
cadrului didactic 

propunător 

Specialitatea  
cadrului 
didactic 
propunător 

1. 
Grupa mică  

A 
”Căsuța poveștilor” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-AC 18.01.2019 
DA 

prof. Mihăilescu 
Lavinia 

prof. Orășan Loredana 

prof. Pt înv. 
preșcolar 

2. 
Grupa mică 

B 
”Iubim poveștile” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-AC 18.01.2019 
DA prof. Badea Alina 

prof. Tanța Maria 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

3. 
Grupa mică 

C 
”Trăistuța cu povești” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-AC 18.01.2019 
DA prof. Andrei Daniela             

prof. Tudorescu Maria 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

4. 
Grupa 

mijlocie A 
”Clubul curioșilor” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-I 18.01.2019 
DA prof. Strizu Liliana 

prof. Ungar Silvia 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

5. 
Grupa 

mijlocie B 
”Educat și manierat” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-I 18.01.2019 
DA prof. Coșei Oana 

prof. Safta Carmen 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

6. 
Grupa 

mijlocie C 

”De la joc la educaţie 
financiară” 

 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-I 
”ODN-D                    

18.01.2019 
DA 

prof. Ignat Ana 
prof. Simion Ionela 

prof. Pt înv. 
preșcolar 

7. 
Grupa 

mijlocie D 
”Căsuța emoțiilor” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-I 18.01.2019 
DA prof. Crișan Lavinia 

prof. Șețu Sanda 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

8. 
Grupa 

mijlocie E 
”Clubul Curioșilor” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-I 18.01.2019 
DA prof. Herdt Cristina 

prof. Bălașa Mihaela 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

9. 
Grupa  

maghiară A 
”Căsuța poveștilor- 
Mesevar,csodavar” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-AC 18.01.2019 
DA prof. Kovacs Viorica 

prof. Szabo Judit 
prof. Pt înv. 
preșcolar 

10. 
Grupa 

maghiară B 
”Căsuța poveștilor- 
Mesevar,csodavar” 

1 activitate/ 
săptămână 

ODN-AC 18.01.2019 
DA prof. Kovacs Viorica 

prof.  Murvay Timea 
prof. Pt înv. 
preșcolar 
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Oferta extracurriculară și extrașcolară presupune: 
 Elaborarea și derularea Programului ”Școala Altfel” 
 Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului (în grădiniţă sau 

alte locaţii). 
Notă: Numărul, durata şi serbărilor variază în funcţie de grupa de vârstă, temele 

parcurse,interesul manifestat de copii şi părinţi. 
 Participarea la târguri, festivaluri sau expoziţii, organizate la nivelul municipiului Timişoara. 
 Organizarea unui „Târg de Mărţişoare”, cu mărţişoare confecţionate şi vândute de copii, la 

începutul lunii martie; Organizarea „Târgului de Paști” cu scop caritabil şi antreprenorial; 
 Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor; 
  Plimbări, excursii în parcuri; 
 Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei; 
 Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui psiholog-logoped coordonator, psiholog si 

consilier şcolar; 
 Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, plimbări, 

activităţi practice; 
 Participarea la concursuri naţionale și internaționale avizate : „Tradiții și obiceiuri acasă și 

peste hotare”, „Timtim-Timy”, „Tradiții de iarnă – Carnaval/Farsang/Fashing”, „112- Apelul de 
urgență”, „Kalokagathia”, „Ecogrădiniţa”. 
 
Oferta de proiecte/programe educaționale pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde: 

PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVELUL GRĂDINIȚEI/ LOCAL 

Perioada de  
derulare 

Denumirea proiectului 
Coordonatorii 

proiectului 
Echipa de implementare 

2019-2020 „Grădinița mea, grădinița noastră” 
– educație incluzivă (integrarea 
copiilor cu C.E.S. în grădinița de 
masă) 

Prof. Ignat Ana 

 Toate cadrele didactice din 
Grădinița P.P. Nr. 26 
Timișoara 

2018-2020 ”Cum să creștem sănătoși” – 
proiect în parteneriat cu Centrul 
de prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Timiș 

Prof. Ignat Ana Prof. Ignat Ana 
Prof. Lungu Roxana 
Prof. Mălaimare Mihaela 
Diana 
Prof. Peria Oana 

2019 - 2020 „Banii pe înţelesul copiilor” 

Prof. Ignat Ana 
Prof. Ungar Silvia 

Prof. Strizu 
Camelia Liliana 

Prof. Ungar Silvia  
Prof.  Strizu Camelia 
Liliana 
Prof.  Ignat Ana 
Prof.Peia Oana-anca  
Prof.Safta Carmen 
Prof. Tuduce Andreea 
Prof.Kovacs Viorica-
Anamaria 
Prof.Szabo Iudit 
Prof. Komloşi Carmen 
Prof. Mălaimare Diana 
Prof. Lungu Roxana 
Prof. Braica Diana 
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Prof. Sala Claudia 
Prof. Velciov Andreea 

2019–2020 „Să fiu un om mai bun” 

Prof.Ignat Ana 
Prof.Tanţa Maria 

Bernadeta 
Prof. Badea Alina 

Cecilia 

Prof.  Andrei Daniela 
Prof.  Badea Alina Cecilia 
Prof. Kovacs Viorica-
Anamaria 
Prof.  Szabo Iudit 
Prof.Oroşan Loredana 
Laura 
Prof.  Tanţa Maria 
Bernadeta 
Prof. Trestianu Cornelia 
Prof. Tudorescu Maria 
Carolina 
 

2019– 2020 „O altă lume…prin ochi de copil” 

Prof.Ignat Ana 
Prof. Haţegan 

Mirela 
Prof. Marcu Patricia  

Prof.  

Prof. Vele Claudia 
Prof. Berbec Nicoleta 
Prof.Mitrov Persida 
Prof.Hațegan  Mirela  
Prof. Marcu Patricia 
Prof.Andronic Laura 
Prof.Barbu. Felicia 
Prof.Miheț Aurelia 
Prof. Stoica Zenuța 
Prof.Lepoiev Gabriela 

2019– 2020 „Fabrica de gânduri bune” 

Prof. Ignat Ana 
Prof. Barbu Felicia 
Prof. Miheţ Aurelia 

Prof. Vele Claudia 
Prof. Berbec Nicoleta 
Prof.Mitrov Persida 
Prof.Hațegan  Mirela  
Prof. Marcu Patricia 
Prof.Andronic Laura 
Prof.Barbu. Felicia 
Prof.Miheț Aurelia 
Prof. Stoica Zenuța 
Prof.Lepoiev Gabriela 

2019 - 2020 „Fabrica de gânduri bune” 

Prof. Ignat Ana 
Prof. Claudia Sala 

Prof. Velciov 
Andreea 

Prof. Ungar Silvia 
Prof.  Strizu Camelia 
Liliana 
Prof. Safta Carmen 
Prof.Ignat Ana 
Prof.Tuduce Andreea 
Prof. Peia Oana-Anca 
Prof. Lungu Roxana 
Prof. Braica Diana 
Prof. Komloși Carmen 
Prof. Mălaimare Diana 

2019 - 2020 „Rază de credinţă” Prof. Ignat Ana 
Prof. Safta Alina 

Carmen 
Prof. Tuduce 

Prof. Ungar Silvia 
Prof.  Strizu Camelia 
Liliana 
Prof. Safta Carmen 
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PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 
PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL NAȚIONAL 

Andreea Daniela Prof.Ignat Ana 
Prof.Tuduce Andreea 
Prof. Peia Oana-Anca 
Prof. Lungu Roxana 
Prof. Braica Diana 
Prof. Komloși Carmen 
Prof. Mălaimare Diana 

2019 - 2020 „Un strop de bucurie în sufletele 
copiilor” 

Prof. Ignat Ana 
Prof. Vele Claudia 

Prof. Berbece 
Nicoleta 

Prof.Hațegan  Mirela  
Prof. Marcu Patricia 
Prof.Lepoiev Gabriela 
Prof.Andronic Laura 
Prof.Barbu. Felicia 
Prof.Miheț Aurelia 
Prof.Mitrov Persida 

Perioada de  
derulare 

Denumirea proiectului Coordonatorii proiectului Echipa de implementare 

2018– 2022 „Prieteni la distanță” Prof.Barbu Felicia Prof.Kovacs Viorica 
Prof.Murvay Timea 
Prof.Crișan Lavinia 
Prof. Bălașa Mihaela 

2018 – 2021 „Kalokagathia” Prof. Barbu Felicia 
Prof.Gulin Amalia 
Prof.Hațegan Mirela 

Toate educatoarele 
grădiniței 

2017– 2021 „Ecogrădinița” Prof. Barbu Felicia 
Prof.Crișan Lavinia 
Prof. Șețu Sanda 

 
Toate educatoarele 
grădiniței 

 

2017 - 2021 

„Prieteni de suflet”  
Prof. Crișan Lavinia 

 
Prof. Șețu Sanda 
Prof. Kovacs Viorica 
Prof.Murvay Timea 
Prof.Coșei Oana 
Prof.Safta Carmen 

Perioada de  
derulare 

Denumirea proiectului Coordonatorii proiectului Echipa de implementare 

2018-2022 „Educația financiară în 
grădiniță” 
(desfășurat în cadrul 
proiectului educațional 
național De la joc .. la 
educație financiară) 

Prof.Barbu Felicia Prof.Ana Ignat 
Prof.Kovacs Viorica 
Prof.Safta Carmen 
Prof. Murvay Timea 
Prof. Coșei Oana 
Prof.Crișan Lavinia 
Prof.Șețu Sanda 
Prof. Bălașa Mihaela 
 

2018-2022 „Ca să creștem mari Prof. Barbu Felicia Prof.Kovacs Viorica 
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PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL EUROREGIONAL 

 
PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

 
 Analiza S.W.O.T. a resurselor  curriculare permite reliefarea următoarelor idei: 

 PUNCTE TARI 
 Personalizarea ofertei curriculare și completarea acesteia cu 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 
 Aplicarea unor strategii moderne de învăţare; 
 Programe şcolare alternative; 
 Colaborare în elaborarea CDŞ cu profesorii psihopedagogi; 
 Existența parteneriatelor educaţionale diverse cu şcoala, părinţii şi comunitatea locală 
 Existența unei palete diversificate de activități extracurriculare și extrașcolare; 
 Oferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual; 
 Consultarea părinților și a comunității în elaborarea ofertei educaționale a grădiniței  și 

corelarea acesteia cu nevoile beneficiarilor direcți și indirecti  ai educaț iei. 
 PUNCTE SLABE 

-    CDŞ se alege în funcţie de decizia majorităţii părinţilor din lista pusă la dispoziţie de 
cadrele didactice; 
            - Oferta CDȘ nu satisface în totalitate cerințele și nevoile tuturor părinților/comunității locale; 
absența opționalelor de limbi străine 

-    Slaba implicare a  cadrelor didactice în proiecte internaţionale cu finanţare; 
 OPORTUNITĂȚI 
 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice; CDŞ va permite valorificarea 

abilităţilor individuale dobândite ca urmare a dezvoltării profesionale; 
 Curriculum pentru educație timpurie - 2019  permite predarea limbii engleze prin utilizarea 

C.L.I.L. 

voinici, facem sport , 
încă de mici 
(desfășurat în cadrul 
proiectului educațional 
național Kalokagathia) 

Prof.Murvay Timea 
Prof.Coșei Oana 
Prof.Safta Carmen 
Prof.Crișan Lavinia 
Prof. Bălașa Mihaela 

Perioada de  
derulare 

Denumirea proiectului Coordonatorii proiectului Echipa de implementare 

2016 - 2020 „Tradiții și obiceiuri 
populare – acasă și 
peste hotare” 

Prof.Barbu Felicia 
Prof.Kovacs Viorica 
 

Toate educatoarele 
grădiniței 

Perioada de  
derulare 

Denumirea proiectului Coordonatorii proiectului Echipa de implementare 

2018 - 2022 „Tradiții și obiceiuri  – 
acasă și peste hotare” 

Prof.Barbu Felicia 
 

Prof.Ana Ignat 
Prof. Crișan Lavinia 
Prof.Safta Carmen 
Prof.Coșei Oana 
Prof.Kovacs Viorica 
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 Baza materială a unității de învățământ permite desfășurarea unor programe opționale cu 
caracter sportiv, sub îndrumarea unor cadre specializate (instructori, antrenori) 

 Participarea la concursuri locale şi judeţene; 
 Interes pentru autoperfecţionare şi implicare în proiecte europene. 

    AMENINȚĂRI 
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor; 
- Unele cadre didactice își mențin oferta de CDS timp îndelungat, ani la rând, ceea ce 

poate conduce la deinteres și dezaprobare din partea beneficiarilor indirecți. 
 

2.2.5. Informații privind personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul 
nedidactic 
 
Întreg colectivul angajat al unităţii este definitoriu pentru imaginea şi identitatea instituţiei. 

Relaţiile interumane sunt definitorii pentru relaţionarea individului cu instituţia şi a instituţiei 
educaţionale cu comunitatea. 
 Cu precădere cadrele didactice sunt preocupate de crearea spaţiului ambiental pentru 
stimularea interesului copiilor şi satisfacerea nevoilor acestora. Toate sălile de grupă sunt 
sectorizate şi sunt create centre de interes.  

Personalul administrativ şi cadrele medicale participă la îngrijirea sănătăţii copiilor, la 
deservirea acestora, la securitatea corporală, oferind copiilor înţelegere şi afecţiune. 

Crearea climatului de muncă, corespunzător scopului instituţiei, constă în asigurarea igienei, 
aparatură modernă, condiţii civilizate, cadre calificate, personal angajat cu statut de seriozitate, 
profesionalism şi moralitate. 

Relaţiile dintre compartimente sunt de subordonare, coordonare, funcţionalitate, în care 
comunicarea se ridică la parametrii acceptaţi ca fiind optimi. 

Mangementul şcolar adoptat şi aplicat este cel democratic, stimulându-se participarea, 
implicarea, asigurarea climatului de cooperare, constituirea şi funcţionarea echipelor, integrarea 
minorităţilor în colectiv, aplicându-se o conducere directă. 

PERSONALUL DE CONDUCERE: 1 

Nr. crt. 
 

C
rt. 

Număr 
posturi 

Funcţia didactică Specialitatea Statut 

1. 1 Director Profesor pentru învățământ 
preșcolar 

Detașat la 
cerere 
(Continuitate) 

 

PONDEREA CADRELOR DIDACTICE ÎN UNITATE 
Număr total de norme didactice: 32 
Număr total de cadre didactice: 31 (1 normă – plata cu ora titular în unitate) 

Titulari – 18 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
I 

14 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
II 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul didactic 
definitiv 

2 

Profesori debutanți 1 
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Contract individual de muncă 
încheiat pe durata de viabilitate 

a postului - 3 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
I 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
II 

- 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul didactic 
definitiv 

2 

Detașați - 2 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu continuitate la 
detașare la cerere, grad didactic I 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu detașare la 
cerere, grad didactic II 

1 

Suplinitori calificați - 8 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
I 

- 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul didactic 
II 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul didactic 
definitiv 

- 

Profesori debutanți 7 

 

             

 

23%

11%

9%

57%

Distribuția personalului didactic pe 
grade didactice

Debutanți Definitivat Grad didactic II Grad didactic I

78%

22%

Ponderea cadrelor didactice cu gradaţie de 
merit în anul şcolar 2018-2019

cadre 
didactice

cadre 
didactice 
cu 
gradaţie 
de merit
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Distribuția personalului didactic pe grupe de vechime: 

 

PONDEREA PERSONALULUI  DIDACTIC AUXILIAR ÎN UNITATE 
Număr norme aprobate: 2 
Număr persoane încadrate: 3 

Contabil şef 1 (0,5 normă) 

Administrator financiar patrimoniu  1 

Secretar 1 (0,5 normă) 

 

PONDEREA PERSONALULUI  ADMINISTRATIV  ÎN UNITATE 
Număr norme aprobate: 20 
Număr persoane încadrate: 20 

Magazioner  1 

Bucătari calificaţi 4 

Îngrijitoare  10 

Muncitori calificați 4 (0,5 normă vacant) 

Mecanic întreţinere 1 

24%

4%

17%

0%

10%

4%
3%

14%

21%

3%

Distribuția personalului didactic pe 
grupe de vechime

0-2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani

22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani Peste 40 ani

 
 

0-2 

 
 

2-6 

 
 

6-10 

 
 

10-14 

 
 

14-18 

 
 

18-22 

 
 

22-25 

 
 

25-30 

 
 

30-35 

 
 

35-40 

Peste 

40 

7 1 5 - 3 - 1 1 4 6 1 
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PONDEREA PERSONALULUI SANITAR ÎN UNITATE 

Asistent medical principal 2 

 

PERSONAL  AFERENT SERVICIILOR SPECIALIZATE 

Consilier școlar  - grupe de predare în limba 
română 

1 
(normă parțială în unitate) 

Consilier școlar  - grupe de predare în limba 
maternă maghiară 

1 
(normă parțială în unitate) 

Logoped  - grupe de predare în limba română 1 
(normă parțială în unitate) 

Logoped  - grupe de predare în limba maternă 
maghiară 

1 
(normă parțială în unitate) 

 

ANALIZA SWOT A RESURSELOR UMANE 

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 58%, iar ponderea cadrelor didactice 

încadrate cu contract de muncă pe durata viabilității postului, cu perspectivă de 
titularizare înunitatea de învățământ este de 9,7%. 

 10 cadre didactice au urmat cursuri de formare și perfecționare finanțate din bugetul 
unității de învățământ; 

 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 de în grădiniţă,reflectând inclusiv calitatea 

prestației profesionale a cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal; 
 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; 

 
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. 
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OPORTUNITĂŢI 
 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, SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III etc. 

 2 cadre didactice membre ale corpului de metodişti şi ale Consiliului Consultativ de 
Specialitate 

 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. 
 
AMENINŢĂRI 
 migrarea cadrelor didactice cu experiență și dublă calificare spre  segmentul 

învățământului primar, prin transfer; 
 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, de cele mai multe ori pentru  locuri de muncă în 
străinătate. 

 

2.2.6. Informații cu privire la preșcolari 
 

În anul școlar 2019-2020, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara are prevăzut în 
proiectul planului de școlarizare  480 de preșcolari, planul de școlarizare actual fiind de 447 de 
preșcolari la 01 septembrie 2019, dintre care 5 preșcolari cu C.E.S., proporția de realizare a 
proiectului propus fiind de 93,13%. 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 a fost întocmit cu 
respectarea art. 11, alin. (3) şi (4) din OMEN nr. 5.235/2018, în integralitatea lui, fiind dezbătut in 
cadrul şedinţel Consiliului Profesoral din data de 14.01.2019 şi aprobat în cadrul şedinţei 
Consiliului de Administraţie din data de 14.01.2019.  

În proiectul planului de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019-2020, au fost propuse doar 
formaţiuni de studiu pentru nivelul de învăţământ și limba de predare pentru care unitatea de 
învăţământ are autorizaţie de funcţionare, conform art.11, alin (1) şi (2) din OMEN 
nr.5.235/2018. 

În proiectul planului de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019-2020, au fost propuse doar 
formaţiuni de studiu pentru nivelul de învăţământ preşcolar constituite din copii care au împlinit vârsta de 3 
ani, la data începerii anului şcolar, conform art.23, lit. a) din Legea educaţiel nationale/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 a fost întocmit cu 
respectarea Ordonanţei de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţillor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, (...), ţinând seamă de: art.38 " în perioada       2019-2021, 
numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile 
publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de 
credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în 
condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget". 

În aceste condiții, efectivele grupelor de preșcolari ating un maxim de 30 preșcolari/grupă, 
cu excepția grupelor cu predare în limba maternă maghiară și a grupelor cu copii cu C.E.S. 
integrați, cu avizul I.S.J. Timiș pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea formaţiunilor de studiu pentru 
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18 16 16

455 470
447

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara

Număr de grupe Număr total preșcolari

situaţiile de excepţie prevăzute la art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Rata generală de participare la învățământul preșcolar în cadrul Grădiniței P.P. Nr. 26 
Timișoara  este de 93,13%, în condițiile aceluiași număr de grupe, comparativ cu anul școlar 
precedent.  

 Număr de copii înscrişi: 447 
 Număr total de grupe: 16, dintre care 2 grupe cu program prelungit cu predare în 

limba maghiară maternă. 
 Împărţirea pe grupe de vârstă: 
- 5 grupe mici P.P. – 150 de locuri – 143 de preșcolari înscriși, dintre care 2 copii cu 

C.E.S. 
- 3  grupe mijlocii P.P. – 90 locuri – 90 de preșcolari înscriși 
- 6 grupe mari P.P. – 180 locuri – 176 de preșcolari înscriși, dintre care 3 copii cu 

C.E.S. 
- 1 grupă mijlocie-mică cu predare în limba maghiară maternă – 30 locuri – 17 

preșcolari înscriși 
- 1 grupă mare-mică cu predare în limba maghiară maternă – 30 locuri – 20 de 

preșcolari înscriși. 
Cele mai multe solicitări de înscriere s-au înregistrat pentru segmentul de vârstă de 3-4 ani 

și 2-3 ani. Date fiind pecizările metodologiei de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 
2019-2020, referitoare la înscrierea copiilor cu vârsta sub 3 ani, la 1 septembrie 2019, la acea dată 
au rămas nesoluționate un număr de 42 de cereri de înscriere. Pentru  anul școlar  2019-2020, la 
momentul perioadei de reînscrieri, pentru segmentul de vârstă  4-5 ani și 5-6 ani, toate locurile erau 
ocupate. 

 
Evoluția colectivelor de preșcolari 
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Rata de participare la învățământul preșcolar în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, la debutul 
anului școlar 2019-2020, pe grupe de vârstă, este următoarea: 

GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE 

87,22% 97,14% 97,91% 

 

Număr preșcolari cu C.E.S. integrați: 
 2017-2018 – 4 preșcolari 
 2018-2019 – 6 preșcolari 
 2019-2020 – 5 preșcolari 

 
Distribuția pe vârste a preșcolarilor înscriși în anul școlar 2019-2020, la 1 septembrie 2019: 

2-3ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 

0 158 102 187 

 Rezultatele obținute în urma evaluărilor finale, aplicate la finele anului școlar 2018-2019, 
centralizate la nivel de unitate pe nivele de vârstă și domenii experiențiale, au reliefat următoarele 
date statistice, fiind evaluați în medie 410 preșcolari, dintre care 236 preșcolari de nivel I și 174  
preșcolari de grupă mare.  

 Evaluarea s-a realizat pe domenii experiențiale, pe categorii de activități, sub diferite forme 
de realizare, cum ar fi: joc didactic, exercitiu cu material individual, joc muzical, etc, atât oral, cât și 
sub formă de fișe de evaluare. 

Ca urmare a evaluării aplicate la fiecare grupă, rezultatele au fost centralizate pe nivele de 
vârstă și domenii experiențiale și s-au constatat următoarele date statistice: 

 
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 
NIVELUL I:  236 de preșcolari evaluați  
Comportament atins: 122 preșcolari = 51,69 % 
Comportament în dezvoltare: 99 preșcolari = 41,94 % 
Comportament care necesită sprijin: 15 preșcolari = 6,35 % 
NIVELUL II – GRUPA MARE:   174 de preșcolari evaluați 

0

50

100

150

200
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Comportament atins : 144 preșcolari = 82,75 % 
Comportament în dezvoltare: 30 preșcolari = 17,24 % 
Comportament care necesită sprijin: 0 preșcolari = 0 %  

La nivelul grădiniței, din totalul de 410 preșcolari evaluați la nivelul I și II, s-au  constatat 
următoarele date: 
Comportament atins: 266 preșcolari = 64,87% 
Comportament în dezvoltare: 129 preșcolari= 31, 46 % 
Comportament care necesită sprijin: 15 preșcolari = 3,65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domeniul ȘTIINȚE: 
NIVELUL I: 230 de preșcolari evaluați 
Comportament atins: 132 preșcolari = 57,39 % 
Comportament în dezvoltare: 92 preșcolari = 40,00 % 
Comportament care necesită sprijin: 6  preșcolari = 2,60 % 
NIVELUL II- GRUPA MARE: 174 de preșcolari evaluați 
Comportament atins :159 preșcolari = 91,37 % 
Comportament în dezvoltare: 15 preșcolari = 8,62 % 
Comportament care necesită sprijin: 0 preșcolari = 0 %  

La nivelul grădiniței, din totalul de 410 preșcolari evaluați la nivelul I și II, s-au  constatat 
următoarele date: 
Comportament atins: 291 preșcolari = 70,97 % 
Comportament în dezvoltare: 107 preșcolari = 26,09  % 
Comportament care necesită sprijin: 6  preșcolari = 1,46 % 
 

64,87%

31,46%

3,65%

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

comportament atins

comportament în dezvoltare

comportament ce necesită sprijin

70,97%

26,09%
1,46%

DOMENIUL ȘTIINȚE

comportament atins

comportament în dezvoltare

comportament ce necesită 

sprijin
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 
NIVELUL I: 241 de preșcolari evaluați 
Comportament atins: 146 preșcolari = 60,58% 
Comportament în dezvoltare: 91 preșcolari = 37,75% 
Comportament care necesită sprijin: 4 preșcolari = 1,65 % 
Nivelul II – GRUPA MARE: 174 de preșcolari evaluați 
Comportament atins : 161 preșcolari = 92, 52 % 
Comportament în dezvoltare: 13 preșcolari = 7,47  % 
Comportament care necesită sprijin: 0 preșcolari = 0 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 410 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  constatat 
următoarele date: 
Comportament atins:  
307 preșcolari = 74,87 % 
Comportament în dezvoltare:  
103  preșcolari = 25,12 % 
Comportament care necesită sprijin:  
4 preșcolari = 0,97 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 
NIVELUL I:  224 de preșcolari evaluați 
Comportament atins: 140 preșcolari= 62,5% 
Comportament în dezvoltare: 76 preșcolari = 33,92 % 
Comportament care necesită sprijin: 8 preșcolari = 3,57 % 
NIVELUL II –GRUPA MARE:  174 de preșcolari evaluați 
Comportament atins : 166 preșcolari = 95,40% 
Comportament în dezvoltare: 8  preșcolari = 4,59 % 
Comportament care necesită sprijin: 0 preșcolari = 0 %  

La nivelul grădiniței, din totalul de 398  preșcolari evaluați la nivelul I și II, s-au  constatat 
următoarele date: 
Comportament atins: 306 preșcolari = 76,88 % 
Comportament în dezvoltare: 84  preșcolari= 21,10 % 
Comportament care necesită sprijin: 4 preșcolari = 1 % 

                       
76,88%

21,10% 1%
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DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
 
NIVELUL I: 239  de preșcolari evaluați 
Comportament atins: 174  preșcolari = 72,80   % 
Comportament în dezvoltare: 63  preșcolari = 26,35 % 
Comportament care necesită sprijin: 2 preșcolari = 0,83 % 
NIVELUL II – GRUPA MARE:  174 de preșcolari evaluați 
Comportament atins :169  preșcolari = 97,12 % 
Comportament în dezvoltare: 5 preșcolari = 2,87% 
Comportament care  sprijin: 0 preșcolari = 0%  

La nivelul grădiniței, din totalul de 423 preșcolari evaluați la nivelul I și II, s-au  constatat 
următoarele date: 
Comportament atins: 343 preșcolari = 84,96 % 
Comportament în dezvoltare: 68  preșcolari = 14,61 % 
Comportament care necesită sprijin: 2 preșcolari = 0,41% 
          

 
 
În baza concluziilor finale elaborate de fiecare grupă, precum și a centralizării generale a 

rezultatelor evaluării inițiale, se poate concluziona că rezultatele sunt pozitive, că înregistrăm un 
plus în ceea ce priveşte comportamentele (A = atins, D = în dezvoltare sau NS = necesită 
sprijin) evaluate. 

            

84,96%

14,61% 0,41%
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După centralizarea rezultatelor celor 410 de copii se pot raporta următoarele comportamente 
obţinute: 

Marea majoritate a copiilor deţin cunoştinţe despre mediul înconjurător, au capacitatea de a 
recunoaşte, alcătui sau denumi mulţimi de obiecte, după anumite criterii ca: formă, mărime, culoare, 
au capacitatea de a utiliza cifre, sau de a realiza corespondenţa între numere şi cifre, toate acestea 
dovedind că toți au deprinderi de muncă intelectuală formate și corespunzătoare particularităţilor lor 
de vârstă. 

De asemenea, majoritatea copiilor au formate deprinderi practic-gospodăreşti, abilităţi 
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare, necesare pentru 
menţinerea stării de sănătate, deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare, simţ practic şi estetic.  

Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametri specifici 
vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o soră. 

În concluzie, de-a lungul acestui an şcolar, au fost urmărite dezvoltarea nivelului intelectual, 
stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea 
vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea depriderilor deja formate şi 
achiziţionarea altora noi, în vederea pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare şi adaptare la 
mediul școlar și socio-cultural.  
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Rezultate obținute în anul școlar 2018-2019 la  concursuri școlare 
 

Unitatea de învățământ este implicată în numeroase proiecte educaționale specifice, 
domeniile relevante fiind: educație fizică și sport - KALOKATATHIA, educație ecologică – ECO 
GRĂDINIȚA, educație pentru sănătate, educație incluzivă, tradiții și obiceiuri, educație civică și 
voluntariat. Niciunul dintre proiecte nu a beneficiat de finanțare M.E.N. sau alte tipuri de finanțări 

DENUMIREA CONCURSULUI TIPUL CONCURSULUI 
(local, județean, 

interjudețean, național, 
internațional) 

PREMIUL 
OBȚINUT 

Mențiune 
Premiul de 
excelenţă/ 

special 

I II III 

”Edu English” 
Concurs local organizat de 
Editura Edu 

8 5 9   

,,Carnavalul veseliei” 
”Itt a farsang áll a bál” 

Concurs județean 
( poz.76, din CAEJ Timiș 
2018-2019) 

24 23 25  
 

„ Koszontelek verssel, 
koszontelek dallal” 

Concurs județean (poz. 75, 
din CAEJ Timiș 2018-2019) 

4 6 4  
 

”Pădurea-aurul verde  al 
Pământului” 

Concurs județean (poz. 87, 
CAEJ Timiș 2018-2019) 

1 1 1 1 
 

”Geomeria circulației are grijă 
de viața ta!” 

Concurs județean (poz. 90, 
CAEJ Timiș 2018-2019) 

1 1 1 1 
 

”Sărbători de pe la noi” Concurs interjudețean (poz. 
86, CAEJ Timiș, 2018-2019) 

   1 
 

”Magia Crăciunului” Concurs interjudețean (poz. 
138, CAEJ Timiș, 2018-2019 

1   1 
2 

”O lume verde pentru copii” Concurs interjudețean (poz. 
800, CAERI  2019) 

3 2 2  
5 

”Copilăria –colț e rai, în sute de 
culori” 

Concurs interjudețean (poz. 
88, CAEJ Timiș 2018-2019) 

    
1 

”Copilaria, darul nostru” Concurs interjudetean  
(poz. 74, ISJ Timiș 2018-
2019) 

2 1 -  
 

”Exploratori în lumea emoțiilor” Concurs regional (poz. 686, 
CAER – 2019) 

1 1 1 1 
 

,,Inimioare pentru mama ” Concurs regional (poz. 452, 
din CAEJ Timiș 2018-2019) 

2 2 2  
 

”În lumea poveștilor” Concurs regional (poz. 1524, 
CAERI 2019) 

1 1   
 

”Inimioare pentru mama” Concurs regional (poz. 452, 
CAER 2019, Botoșani) 

1 1 1  
 

,,În lumea poveștilor ” Concurs regional, 
CAERITimiș 2018-2019 

1 1 1 
 

 

”Și cei mici fac fapte mari”- 
proiect național de eco-educație 

Concurs național 
ECOTICBAT 

3 2 5  
 

”Formidabilii” Concurs internațional (poz. 
132, CAEN – 2018-2019 

2 1 3  
 

”Cu Europa la joacă – Micul 
Artist” 

Concurs internațional (CAEN 
2018-2019) 

3 2 2  
 

”O călătorie spre prietenie”  Concurs internațional (poz. 
19, CAEJ Timiș, 2018-2019 

1 1  1 
 

TOTAL PREMII  59 51 57 6 8 
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extrabugetare. Toate proiectele derulate în ultimii ani au fost finanțate din fondurile proprii, pe 
alocuri cu sprijinul financiar al Asociației de Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara.  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în 
parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale. Fiecare copil va 
beneficiază de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea 
pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze 
ușor la cerințele societății moderne aflate în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și 
implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a întregului personal. Misiunea Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr. 26 cuprinde 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. 

Analiza SWOT  
 

PUNCTE TARI: 

 Dinamica colectivelor de preșcolari este una pozitivă, fiind ocupat un procent  de  97,91 % 
din maximul aprobat prin planul de școlarizare în anul școlar 2018-2019, respectiv 93, 13% 
din maximul aprobat prin  planul de școlarizare în anul școlar 2019-2020. 

 Stabilirea priorităţilor prin identificarea nevoilor de cunoaştere ale copiilor şi satisfacere a 
intereselor acestora; 

 Urmărirea parcursului de învățare al fiecărui copil, centrarea demersului didactic aplicat pe 
copil 

 Selectarea de conţinuturi interesante care au permis realizarea unor obiective stabilite în 
concordanţă cu acestea şi cu nivelul de dezvoltare al copiilor; 

 Realizarea de programe coerente prin teme interesante, prin scenarii complete şi finalităţi 
educative clare şi durabile. 

 Transmiterea de informaţii cu caracter ştiinţific, instructiv- educativ; 
 Selectarea modalităţilor de comunicare adecvate; 
 Facilitarea comunicarii cu copiii prin cooperare şi interacţiune; 
 Abordarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice cu maximum de 

seriozitate si interes profesional ; 
 Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu privire  la progresul în învățare al propriului 

copil; 
 Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice 

adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare intelectuală şi 
conţinuturilor activităţilor planificate; 

 Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activităţi desfăşurate  
 Valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor, pastrarea lor in portofolii; 
 Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în procesul instructiv-

educativ; 
 Asigurarea sănătaţii copiilor în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente 

neprevăzute; 

 Relaţii interpersonale ce favorizează crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ; 

 Echiparea grupelor  și acces nelimitat la informațiile de pe internet; 

 Stabilirea unor relații pozitive cu alți copii, înțelegînd că fiecare copil este unic; 

 Creșterea numărului de activități comune grădiniță – familie. 

 C.D.S. centrat pe nevoile  preşcolarilor; 
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 Spațiu educațional conform standardelor de calitate; 

 Echiparea grupelor și acces nelimitat la informațiile de pe internet; 

 Gama largă și flexibilă de activități opționale; 

 Grădinița își desfășoară programul educațional în baza planului de învăţământ pentru 
învățământul preșcolar, a curriculum-ului național  în vigoare și CDS, dispunând de auxiliare 
didactice, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, hărţi, atlasuri, îndrumătoare, ghiduri 
metodologice şi de evaluare, casete video, softuri educaţionale; 

 Oferta educaţională este adaptată anual cerinţelor părinților și aptitudinilor copiilor; 

 Corelarea conținuturilor de învățare cu cerințele curriculumului pentru învățământ preșcolar;  

 Cferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual;  
   
PUNCTE SLABE: 

 Gradul de aglomerare al unității școlare este unul destul de mare; 

 Organizarea activităților de recuperare a cunoștințelor pentru copiii care lipsesc din motive 
medicale; 

 Identificarea de strategii didactice de muncă independentă cu copiii care necesită ajutor 
suplimentar; 

 Tratarea diferențiată a copiilor cu nevoi speciale; 

 Colaborarea cu părinții pentru a-i implica mai mult în educarea copiilor lor. 

 Absentarea nemotivată a părinţilor unor preşcolari, atât de la şedinţele cu părinţii cât şi de la 
activităţile extraşcolare organizate în grădiniţă; 

 Lipsa de comunicare a părinţilor cu preşcolarii, dar şi cu cadrele didactice, care pot avea 
repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a acestora; 

 Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toti preşcolarii; 

 Reticienţă din partea unor cadre didactice faţă de participarea la concursuri școlare; 

 Multitudinea de materiale necesare în parcurgerea CDS, materiale pe care trebuie să le 
confecționeze educatoarea. 
 

OPORTUNITĂŢI: 

 Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în 
procesul instructiv – educativ; 

 Creșterea randamentului școlar prin utilizarea pe scară largă a unor strategii moderne de 
stimulare afectiv-motivațională a preșcolarilor;  

 Creşterea de oferte educaţionale prin curriculum la decizia grădiniţei; 

 Colaborarea cu alte gradiniţe  şi agenţi economici pentru îmbunătăţirea performanţelor şi 
competenţelor preşcolarilor; 

 Utilizarea ofertelor de formare continua; 

 Propunerea unor modalități de îmbunătățire a actului educațional din grădiniță, dar și din 
familie; 

 Flexibilizarea și adaptarea curriculară pentru copiii cu nevoi special integrați 

 Colaborarea cu diverse instituții pentru diversificarea CDȘ: Palatul copiilor, ONG-uri; 
 
AMENINŢĂRI: 

 Creşterea instabilităţii  emoţionale şi lipsa  de comunicare a preşcolarilor cu părinţii şi 
cadrul didactic. 

 Slaba motivare materială a părinţilor  

 Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional.  

 Desfășurarea programului necesită o multitudine de materiale pentru procurarea si 
confecționarea cărora, cadrele didactice au nevoie de resurse financiare și temporale.  
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2.2.7. Resurse materiale și financiare 
2.2.7.1. Resurse materiale 

 Situația spațiilor școlare 
Grădinița își desfășoară activitatea din anul 1973 în locația de pe strada Teiului nr. 3 cu 

destinația grădiniță. În perioada  2018-2020, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 
funcționează în trei corpuri de clădire alipite, în anul 2012 corpul principal (A) fiind extins cu un corp 
(B) care cuprinde patru săli de clasă, un bazin de înot, o sală de sport și spațiile conexe acestora și 
încă un corp (C) care cuprinde patru săli de clasă, două săli de mese și spațiile conexe acestora. 
Aceste corpuri de clădire formează o clădire compactă care beneficiază de aceeași curte, spațiu 
verde de jur împrejur. 

Corp A:  
- 12 grupe de preşcolari 
-  6 grupuri sanitare pentru copii 
- 7 grupuri sanitare pentru personal 
- 4 săli de mese 
- 6 vestiare pentru copii 
- 1 bucătărie 
- 1 magazie alimente 
- 2 oficii bucătărie 
- 1 spălătorie 
- 2 birouri administrative 
- 1 bibliotecă 
- 1 cabinet medical 
- 1 magazie depozitare 
- 1 cabinet consiliere școlară/ logopedie 

Corp B: 

- 3 grupe de preşcolari 
- 2 grupuri sanitare pentru copii 
- 2 grupuri sanitare pentru personal 
- 2 săli de mese  
- 2 vestiare pentru copii 
- 1 birou administrativ 
- 1 izolator 

Corp C: 

- 1 grupă de preşcolari 
- 4 grupuri sanitare pentru copii 
- 2 grupuri sanitare pentru personal 
- 1 sală mese 
- 2 vestiare pentru copii 
- 2 birouri administrative 
- 1 arhivă 
- 1 sală de sport 
- 1 bazin înot 
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 Situația juridică a clădirii  în care funcționează unitatea de învățământ 
Există extras de carte funciară prin care se face dovada că terenul și clădirea aprțin 

Primăriei Timișoara. 
 

 Situația utilităților din unitatea de învățământ 
Asigurarea încălzirii spațiilor din grădiniță se realizează prin rețeaua de încălzire 

centrală a orașului. 
Energia electrică este asigurată prin contractul de furnizare cu SC Enel SRL. 
Grădinița este racordată la rețeaua de apă-canal a orașului. 
 

 Dotarea spațiilor 
 

Mobilierul este adecvat particularităților de vârstă ale preșcolarilor în conformitate cu O.M. 
1955/1995 Art. 24 și a fost achiziționate în anii 2006-2015  cu fonduri de la MECS și Primăria 
Municipiului Timișoara.  

Există dotare cu aparatură audio – vizuală; laptop-uri, 2 videoproiectoare, flipchart, xerox, 
imprimantă multifuncțională, în cele 18 săli de clasă utilizate există 18 calculatoare dintre care 18 
sunt conectate la Internet. 
 

 Măsuri de ameliorare a infrastructurii 
 

În anul școlar 2018-2019, la inițiativa unității de învățământ, a  fost demarat un proiect al 
Asociației de Părinți din Grădinița P.P.  Nr. 26 Timișoara, în care unitatea de  învățământ este 
partener, scopul proiectului fiind abilitarea zonei de SE a  spațiului curții  de joacă, în vederea 
fluidizării traficului în zonă și a optimizării acestuia. Proiectul a fost conceput, în baza unui contract 
de voluntariat cu Asociația de Părinți din Grădinița P.P.  Nr. 26 Timișoara, de către Prof. Ignat Ana 
și Prof. Alina Badea, partea de buget fiind concepută de către Dna Ciobanu Andreea, membru al 
Asociației de Părinți din Grădinița P.P.  Nr. 26 Timișoara și membru al Consiliului Reprezentativ al 
Părinților din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara. 
 Aplicația a fost depusă în cadrul Programului Spații Verzi, Componenta  Spații Verzi Urbane, 
categoria de  proiect - Reabilitare/creare spații verzi, combinat cu programe interactive de educație 
ecologică și de sănătate,  finanțat de către MOL  ROMÂNIA în parteneriat cu Fundația pentru 
Parteneriat Miercurea Ciuc.  

Scopul proiectului constă în amenajarea în curtea Grădiniței cu P. P. Nr. 26 a unui parc  
senzorial, denumit, PARC SENZORIAL CURCUBEU, care cuprinde: o zonă de trasee senzoriale 
pentru exerciții de motricitate fină și grosieră, spațiu de recreere și relaxare, și o grădină senzorială 
pentru activitățile dedicate educației ecologice. 

Obiectivele proiectului  sunt:  
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 Crearea unei zone de trasee senzoriale pentru realizarea de exerciții senzoriale și motrice, prin 
amenajarea spațiului cu obiecte realizate din lemn și cauciucuri reciclate, într-o perioadă de 4 
luni. 

 Reabilitarea și amenajarea spațiului verde din aripa de sud a curții Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr. 26, prin gazonare,  plantarea a 200 flori, 12 puieți de Tuia Giganta, 1 puiet brad 
argintiu, într-o perioadă de 4 luni. 

 Îmbogățirea cunoștințelor de educație ecologică și dezvoltarea unui comportament civic în 
vederea protejării mediului înconjurător, la cei 470 preșcolari înscriși la Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 26, într-o perioadă de 4 luni. 

Valoarea totală a proiectului este de 11 402 Ron, din care 9549 Ron sunt nerambursabili, iar 
1853 reprezintă contribuția Asociației de Părinți din Grădinița P.P.  Nr. 26 Timișoara. Proiectul va 
intra în fază de finalizare în cursul lunii octombrie 2019. 

Se au în vedere următoarele investiții în infrastructură: înlocuirea liftului pentru transportul 
alimentelor calde și reabilitarea cabinetului medical și al izolatorului anexă acestuia. 

2.2.7.2. Resurse financiare 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara are personalitate juridică și este 

ordonator terțiar de credite. În plan general, există preocupare pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare. 
 Alocarea de 2% din impozitul pe salarii prin Asociaţia Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 26 Timișoara constituie unul dintre punctele tari la acest punct de analiză.  
 De asemenea, există fonduri proprii provenite din închirierea unor spații din grădiniță,  
iar execuția operaţiunilor financiar contabile este realizată la termen.  

Problematică este însă insuficienta alocare a fondurilor de la bugetul autorității 
locale, care se confruntă cu o mare lipsă de lichidități, de unde și marile întârzieri în plata 
utilităților și/sau a facturilor pentru diverși furnizori (COLTERM, Sanilux etc). Aceasta 
generează ca efect imediat și imposibilitatea efectuării reparațiilor și abilitărilor necesare  
conform nevoilor imediate ale unității de învățământ. 

Sintetizând, bugetul unității de învățământ provine  din trei surse principale: 

 Buget de stat, cu destinație cheltuieli de personal 

 Buget local,  cu destinație bunuri și servicii  

 Buget propriu, provenit din resurse extrabugetare 

 Alte surse: donații, sponsorizări: Asociația de Părinți din Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara, 
agenți economici, persoane fizice 

Începând cu anul 2018, unitatea de învățământ s-a încadrat în costul standard/elev, astfel că 
nu a înregistrat deficit bugetar  pentru fondurile alocate din bugetul de stat.  

 
Analiza S.W.O.T. 

      PUNCTE TARI 
 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 player-e; 
 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 
 Implicarea Asociației de Părinți în derularea de proiecte cu finanțare în beneficiul 

unității de imvătământ 
 Unitatea de învățământ dispune de o bibliotecă proprie, dotată cu minimum necesar 

pentru informare. 
 

       PUNCTE SLABE 

 Inexistenţa fondurilor necesare pentru realizarea în totalitate a lucrărilor de igienizare și 
reparaţii: reparații acoperiș corp central, revizie și înlocuire instalație termică în  corpul 
central, montarea de parazăpezi și realizarea termoizolației la corpurile B și C, realizarea 
de abilitări pentru evitarea infiltrațiilor de apă pluvială între 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. 
 

 OPORTUNITATI 
 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. 

      AMENINȚĂRI 
 Restricţionarea bugetului unităţii de învăţământ în baza costului standard/elev începând cu 

anul 2012, insuficient pentru acoperirea cheltuielilor; 
 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. 

 

2.2.8. Relația cu comunitatea 
 

 Parteneriatul educaţional este prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între grădiniţă 
şi diverse segmente ale societăţii. Pentru ridicarea standardului didactic, a perfecţionării actului 
învăţării, pentru obţinerea de resurse proprii, s-au iniţiat şi dezvolat parteneriate cu instituţii de 
învăţământ, cultură, cu agenţi economici sau cu alţi actanţi educaţionali de la nivelul comunităţii 
locale. 

Evaluarea activității de promovare a imaginii grădiniței a analizat gradul actualizare a 
informației publicate pe noul site al unității de învățământ preșcolar, respectiv 
http://gradinitapp26timisoara.ro , concluzionând necesitatea accelerării ritmului de publicare, chiar 
dacă în fapt deschiderea grădiniței către comunitate este reală, existând și alte modalități de 
promovare a imaginii acesteia, precum pliante de prezentare a ofertei educaționale, revista 
grădiniței. 
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Gradul de deschidere a grădiniţei către comunitate prin dezvoltarea parteneriatului 
educaţional local, judeţean, naţional şi internaţional este reflectat, pentru anul școlar de referință, 
de cele 16 parteneriate din care: 9 parteneriate la nivel local, 1 parteneriat la nivel interjudețean, 3 
parteneriate la nivel județean și 3 la nivel național. Vom fi preocupaţi de menţinerea colaborării în 
continuare, cât şi de a încheia noi parteneriate cu instituţii din ţară şi străinătate. 

Analiza S.W.O.T.   

       PUNCTE TARI 
-    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.  
 
       PUNCTE SLABE 
-    Necunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 
-    Slaba disponibilitate a unor instituții 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.  
 
       OPORTUNITĂȚI 

-     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. 
 
       AMENINȚĂRI 

-     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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3. VIZIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

3.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
La baza culturii organizaţionale a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26 stă deviza 

„Educaţie pentru toţi”, ceea ce înseamnă oferta de educaţie pentru fiecare copil, în funcţie de 
particularităţile și nevoilor sale. 

A fost elaborat și revizuit anual Regulamentul de Ordine Interioară al Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr. 26 Timișoara, care cuprinde norme și reguli pentru toți beneficiarii care participă la 
educație. 

Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, 
incluziv.  

Valorile ce caracterizează membrii organizaţiei sunt: responsabilitatea, cooperarea, 
generozitatea, munca în echipă, încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia, 
devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori 
manifestări de conservatorism sau automulţumire. 

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm: 

 Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală. 

 Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii. 

 Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi. 

 Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul pentru 
diversitate. 

Directorul are o atitudine democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, 
cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi nevoile ei. 
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 
didactice. 

Cultura unică pentru organizaţia noastră a început să ne intereseze din ce în ce mai mult 
deoarece dorim să ne reprezinte valorile culturale, tradiţiile şi normele ce stau la baza actului 
didactic. 

Personalul didactic şi administrativ îşi desfăşoară activitatea cu maximă responsabilitate şi 
cu mare dragoste faţă de copii. 

Prin eforturile cadrelor didactice spaţiile educaţionale stimulează integral învăţarea copilului 
şi oferă condiţii moderne de predare/învăţare şi evaluare în învăţământul preşcolar.  

Efectivele de copii sunt organizate pe nivele de vârstă – grupe omogene, asigurând 
coerenţa şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în concordanţă cu particularităţile individuale şi de 
vârstă ale preşcolarilor. 

Alături de noi acţionează părinţii, cu care ne aflăm într-un parteneriat coresponsabil şi de 
care ne leagă un scop comun: succesul școlar. 

Afirmarea grădiniţei noastre până în prezent s-a datorat ofertei destul de bogate, cu rezultate 
bune în activităţile curriculare şi extracurriculare. 

Eficienţa activităţii instructiv-educative şi de management şcolar, se reflectă în rezultatele 
obţinute de copii, cuprinderea, şcolarizarea, nivelul cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale 
şi gradul de utilizare în procesul instructiv-educativ, realizările în domeniul autodotării, folosirea 
eficientă a spaţiilor de învăţământ, asigurarea cu energie şi combustibil, aprovizionarea cu alimente 
a cantinei, organizarea şi desfăşurarea activităţilor compartimentelor auxiliare, gradul de implicare 
în viaţa grădiniţei a Consiliului de Administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, 
a Asociației de Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, a comitetelor de părinţi, a comunităţii 
locale şi a sponsorilor, rolul conducerii în realizarea unui climat stimulativ care să valorifice 
colaborarea şi buna înţelegere. 

Sintetizând, dascăli, copii şi comunitate deopotrivă, ca o echipă de succes ce ne 
considerăm, trebuie să dovedim: 
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 scopuri împărtăşite: „ştim ce avem de făcut”; 

 responsabilitate pentru succes: „trebuie să reuşim”; 

 colegialitate: „suntem împreună”; 

 îmbunătăţire continuă: „se poate şi mai bine”; 

 învăţare continuă: „învăţătura este pentru toţi”; 

 asumare de riscuri: „învăţăm încercând”; 

 sprijin: „întotdeauna există cineva care să te ajute”; 

 respect reciproc: „oricine are ceva de oferit”; 

 deschidere: „putem discuta despre diferenţele noastre”; 

 sărbătorire şi umor: „ne simţim bine împreună”. 
 

3.2. VALORI DOMINANTE 
                              Comunicare 
    Onestitate 
    Perseverenţă 
    Ideal 
    Loialitate 
    Ascensiune 
    Rezultate 
    Individualizare 
    Educator european 
 

3.3. VIZIUNEA 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în 

parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale. Fiecare copil va 
beneficia de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea 
pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze 
ușor la cerințele societății moderne aflate în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și 
implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a întregului personal 

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

= ÎMPREUNĂ! 

4. MISIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
 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 faciliteze 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. 
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 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. ŢINTE 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. 600/20 aprilie 
2018. 
 

 

6. OPŢIUNI STRATEGICE ȘI MODALITĂȚI DE REALIZARE 
 

6.1. OPȚIUNI STRATEGICE 

CURRICULUM 
 

 Întocmirea planificărilor instructiv-educative în funcţie de particularităţile de vârstă, de 
grup/individuale ale copiilor; 

 Abordarea unui model educativ atractiv şi organizarea flexibilă a activităţilor didactice; 

 Diversificarea strategiilor de predare-învăţare şi individualizarea instruirii; 

 Introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip incluziv; 

 Realizarea de planuri de intervenţie pentru copiii hiperactivi sau cu dizabilităţi; 

 Dezvoltarea CDŞ-ului prin introducerea de activităţi opţionale cu caracter atractiv; 

 Analize, studii, experimente pe probleme ale procesului didactic; 

 Identificarea necesarului în funcţie de domeniul experiențial abordat. 
RESURSE UMANE 
 

 Respectarea numărului de copii înscrişi la grupă; 
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 Cuprinderea tututror copiilor în grădiniţă, indiferent de naţionalitate, etnie, dezvoltare 
personală; 

 Ridicarea calităţii demersului didactic ca urmare a dezvoltării profesionale; 

 Autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în domeniul strategiilor de cooperare şi 
educaţie de tip incluziv a cadrelor didactice; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte europene; 

 Crearea unui climat de muncă eficient, armonios, colegial; 

 Stimularea lucrului în echipă; 

 Atragerea de resurse umane în problemele abordate;  

 Încadrarea cu personal de îngrijire la standarde europene. 
 
RESURSE FINANCIARE ŞI DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE 
 

 Implicarea în proiecte cu finanţare; 

 Gestionarea eficientă a resurselor financiare; 

 Antrenarea copiilor în activităţi productive; 

 Dezvoltarea Asociaţiei de Părinți din grădiniţă, reînnoirea Consiliului Director, implicarea 
în noi proiecte de atragere de fonduri extrabugetare; 

 Realizarea unui spaţiu educaţional deosebit; 

 Realizarea de reparaţii capitale în unitate; 

 Remedierea fluxului materie primă-copii-părinţi; 

 Realizarea abilitărilor și reparațiilor necesare obținerii autorizației I.S.U. 

 Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii; 

 Continuarea procesului de informatizare a unităţii prin achiziţionarea de computere, 
softuri educaţionale; 

 Realizarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare; 

 Asigurarea bazei logistice pentru activităţile opţionale; 

 Motivarea financiară a celor care s-au implicat în cercetare (gradaţii de merit, 
popularizare etc). 
 

DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 
 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile centrale, locale, cu familia, ONG-uri, instituţii 
de specialitate, ISJ; 

 Iniţierea unor proiecte internaţionale, parteneriate educaţionale cu alte unităţi şcolare; 

 Derularea unor proiecte de parteneriat profesional pentru cunoaşterea reciprocă şi bună 
relaţionare, parteneriate de imagine; 

 Realizarea unor parteneriate cu familia, ISJ în vederea susţinerii resursei umane şi 
materiale; 

 Desfăşurarea unor activităţi interşcolare în scopul diminuării problemelor de socializare a 
copiilor cu nevoi speciale; 

 Colaborarea cu instituţii de cultură, mass-media, reviste de specialitate şi popularizarea 
rezultatelor grădiniţei pe un site propriu; 

 Identificarea de noi oportunități pentru dezvoltarea bugetului din fonduri proprii și 
atragerea de noi fonduri extrabugetare pentruoptimizarea bazei materiale.  
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6.2. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE 
 

A.  CURRICULUM 

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

2. Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin comutarea accentului de 
pe activitatea de predare a cadrului didactic pe activitatea de învățate a preșcolarului. 

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

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

5. Asigurarea pregătirii preşcolarilor pentru concursurile avizate de MEN.  

6. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea procesului educaţional.  
 

B.  MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE 

1. Asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a personului de conducere, a 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  

2. Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea 
asigurării personalului calificat în toate compartimentele organizației școlare ;  

3. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice, metodice şi de specialitate ale cadrelor 
didactice; 

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

       5.Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane.  
 

C.  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI A BAZEI MATERIALE 
1. Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare 

desfășurării optime a procesului de învățământ; 
2. Gestionarea eficientă a patrimoniului; 
3. Creşterea indicatorilor de calitate privind existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare. 
4. Respectarea termenelor privind execuția bugetară. 

 

D.  COMUNICAREA ȘI PROMOVAREA 
1. Deschiderea grădiniței către comunitate, dezvoltarea parteneriatelor educaționale pe 

plan local, județean, național și internațional; 
2. Asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la  informațiilor de interes public;  
3. Promovarea imaginii grădiniței printr-o ofertă educațională adecvată contextului 

socio-economic și cultural; 
4. Creșterea indicatorilor de calitate privind oferta educațională. 

 
E. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ȘI SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

1. Susținerea valorilor etice și a valorilor grădiniței 

2. Coordonarea deciziilor și acțiunilor comisiilor/compartimentelor 

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

4. Instituirea și aplicarea unui proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea 
eficientă a obiectivelor grădiniței 
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6.3. ETAPELE REALIZĂRII PDI 
 

Etapele de realizare a PDI le proiectăm în succesiunea lor calendaristică: ani școlari, semestre, luni, săptămâni. 
 

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 
învățământ 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, indife rent 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. 

Etapa 
Obiective 
specifice 

Activități Termen 
Resurse 

Indicatori 
de performanță 

Monitorizare/ 
Evaluare Umane Materiale 

Financia
re 

I O1 Cunoașterea și 
aprofundarea Curriculumului 
pentru educație timpurie de 
către cadrele didactice, 
inclusiv a C.L.I.L. 

Sept. – 
Oct. 
anual 

Director 
Cadre 
didactice 

Curriculum 
2008 
Curriculumului 
pentru 
educație 
timpurie  2019 
Scrisori 
metodice 

 100% 
Cadrele 
didactice 
cunosc 
curriculum 

Chestionare de 
cunoaștere a 
curriculumului și a  
Reperelor fundamentale 
în învățarea și 
dezvoltarea timpurie a 
copilului de la naștere la 
7 ani 

O2 
O6 

Monitorizarea și 
evaluarea calității 
procesului educațional 

Sem.I 
Sem.II 

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Fișe  Calitatea 
procesului 
educațional 
dovedit la 
inspecții/ 
asistențe 

Fișe de monitorizare, 
evaluare a rezultatelor 
învățării 
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O4 Utilizarea mijloacelor TIC în 
activitatea de predare 
–învățare – evaluare 

Perman
ent 

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Calculator 
Soft–uri 
educaționale 

200 lei Cel puțin 2 soft-
uri 

Fișe de monitorizare 
Satisfacția părinților 

O2 
O5 

Participarea la 
Concursurile județene, 
naționale înscrise în 
calendarul  MEN, ISJ Timiș, 
CAEN, CAER  

Anual 
Semestr
ial 

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Fișe de 
concurs 

200 lei Nr. premii Diplome  

O5 Înscrierea în 
grădiniță a 
copiilor cu CES 

Perma 
nent 

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Dovezi 
grade 
deficiențe 

 Cazuri 
specifice 

Planuri de intervenție 

O6 Asigurarea 
activității de 
îndrumare și control 

Anual 
Semestr
ial  

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Fișe de 
monitorizare 

 Nr. asistențelor Fișe de asistență 
Fișe de 
monitorizare 

II O1 Revizuirea ofertei 
educaționale 

Anual  Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

  Gradul de 
satisfacție a 
beneficiarilor 

Chestionare  

III O3 Crearea unor 
facilități pentru 
copiii cu CES 

2018-
2021 

Director 
CEAC 
Șef 
catedră 

Material 
didactic 
cabinet școlar 

 Nr. copiilor 
consiliați 

Chestionare  

IV O4 Revizuirea 
proiectării 
activității 
curriculare și a 
ofertei 
extracurriculare 

Anual Director 
CEAC 
Șef 

Catedră 
Respon-
sabil 
curriculum 

  Ofertă revizuită  Fișe de monitorizare  
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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 calificat 

în toate compartimentele organizației școlare; 
O3. Întreținerea bazei materiale existente și îmbunătățirea acesteia în vederea asigură rii unui climat educativ adecvat; 
O4.  Creșterea calității actului educațional prin corectarea disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul asistenţelor;  
O5.  Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane;  
O6.  Asigurarea unui climat de siguranță și a unui ambient propice actului educațional;  
O7.  Dezvoltarea unor comportamente adecvate în situații de urgență atât cadrelor didactice,  cât și preșcolarilor. 
O8. Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare desfășurării optime a procesului de 

învățământ. 
 

Etapa 
Obiective 
specifice 

Activități Termen 

Resurse 
Indicatori 

de performanță 
Monitorizare/ 

Evaluare Umane Materiale 
Financi

are 

I 
 
 
 
 
II 

O1 Recrutarea și selecția 
Personalului didactic 

Sept. 
2018 

Director 
CEAC 
Șef catedră 

Curriculum 
Scrisori 
metodice 

30 
lei 

Cadrele didactice 
calificate 

Dosare de personal 

O4 
O5 

Formarea personalului 
de conducere și a 
personalului didactic, 
didactic auxiliar si 
nedidactic în 
gestionarea noilor 
instrumente de 
management 
instituțional 

2018 
2019 
2020 
2021 

Director 
CEAC 
Responsabil  
perfecționare 

Ofertă cursuri 
formare 

 100% 
formare 

Adeverințe, certificate 
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II O3 
O4 
 

Evaluarea resursei 
umane în funcție de 
indicatorii de calitate 
realizați 

2018 
2019 
2020 
2021 

Director 
CA 
CEAC 

Fișe de 
evaluare 

 100% 
calificative FB 

Chestionare 
satisfacție 

II O6 
O1 
 
 
 
 

Proiectarea demersului 
didactic al activităților 
educative privind 
asigurarea condițiilor 
optime de studiu și 
siguranță 

2018 
2019 
2020 
2021 

Cadre 
didactice 

Ofertă cursuri 
formare 

 Cadrele didactice 
calificate 

Adeverințe, certificate 

 
 
 
 
 

O7 Amenajarea spațiului de 
joacă din curtea 
grădiniței 
Reparații acoperișul 
corp A 
Reparații și înlocuire 
instalație de căldură 
corp A 
Schimbarea pardoselii 
corp A 
Schimbarea balustradei 
corp A 
Zugrăvit corp A 
Parchetat,paluxat corp A 
Achiziționarea de 
mobilier pentru 2 săli de 
clasă și a materialelor 
didactice necesare 

2018 
2019 
2020 
2021 

Director 
Administrator 

Corp A 200 mii 
lei 

Avize și  
autorizații 

Satisfacția 
beneficiarilor  
Condiții optime 
pentru desfășurarea 
procesului de 
învățământ 
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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 

învățământ 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. 

Etapa 
Obiective 
specifice 

Activități Termen 

Resurse 
Indicatori 

de performanță 
Monitoriza-re/ 

Evaluare Umane Materiale 
Financia

re 

I O1 Cunoașterea și 
aprofundarea 
Curriculumului învățământ 
preșcolar, inclusiv cel din 
2018 de către cadrele 
didactice 

Anual  Cadre 
didactice 
 

Scrisori metodice  100% cadrele 
didactice cunosc 
curriculum 

Chestionare 

O2 
O4 

Realizarea unor activități 
educative în colaborare cu 
membrii comunității 
 

Anual Parteneri 
Cadre 
didactice 

Materiale 
didactice 

200 lei Calitatea 
procesului 
educațional 

Diplome 

O3 Popularizarea rezultatelor 
activităților curriculare și 
extracurriculare 

Permanent Director 
Responsabil 
cu imaginea 
grădiniței 
CEAC 

 500 lei Îmbunătățirea 
imaginii grădiniței în 
comunitate 

Cel puțin două activități 
pe an 
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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 

normativ existent și cu resursele disponibi le; 
O4. Aplicarea programelor naționale, popularizarea legislației școlare în rândul păr inților și al cadrelor didactice. 

Etapa 
Obiective 
specifice 

Activități Termen 
Resurse Indicatori 

de performanță 
Monitoriza-re/ 

Evaluare Umane Materiale Financiare 

I O1 Monitorizarea activității 
desfășurate de 
responsabilii de comisii și 
a conducerii grădiniței 
pentru a eficientiza 
procesul educațional  

Anual  Cadre 
didactice 
 

Portofoliile 
Comisiilor 

200 lei 100% cadrele 
didactice cunosc 
curriculum 

Fișe de monitorizare 
Rapoarte 

O2 
O4 

Realizarea unor activități 
educative în colaborare cu 
membrii comunității 

Anual  Parteneri 
Cadre 
didactice 

Materiale 
didactice 

200 lei Calitatea 
procesului 
educațional 
 

Diplome 

O3 Aplicarea și analizarea 
chestionarelor referitoare 
la nevoile de educație 
ale comunității 

Semestrial Responsabil 
cu imaginea 
grădiniței 
CEAC 

 500 lei Îmbunătățirea 
imaginii grădiniței în 
comunitate 

Cel puțin două activități 
pe an 
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ȚINTA 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene 
Obiective specifice: 
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.  
 

Etapa 
Obiective 
specifice 

Activități Termen 
Resurse Indicatori 

de performanță 
Monitoriza-re/ 

Evaluare Umane Materiale Financiare 

I O3 
O4 

Realizarea 
Materialelor necesare 
promovării ofertei 
educaționale 
 

Anual  Director 
Admisistrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Responsabil 
comisie 
metodică 

Pliante 
Flyere 

200 
lei 

00 pliante Site-ul grădiniței 
Pliante 
Flyere  

O1 
O2 
O3 

Asigurarea accesului la 
informații  

Permanent Director 
Responsabilul 
cu imaginea 
grădiniței 
Responsabil 
Comisie 
metodică 

Site-ul 
grădiniței 
Aviziere 

400 lei Îmbunătățirea 
imaginii grădiniței în 
comunitate 

Chestionare 

II O2 
O3 

Revizuirea procedurilor 
privind promovarea ofertei 
educaționale 

Anual Director CEAC Inventar de 
proceduri 

 Îmbunătățirea 
accesului la 
informațiile de 
interes public 

Numărul de proceduri  

III O1 Eficientizarea 
parteneriatelor 
educaționale 

2018-2021 Director 
Cadre didactice 
Responsabilul 

Parteneriate 
educaționa-le 

400 lei Cel puțin două 
parteneriate pe 
semestru 

Numărul de parteneriate 
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cu proiecte și 
parteneriate 
educaționale 

IV  Popularizarea rezultatelor 
activităților curriculare și 
extracurriculare 

Permanent Director  
Responsabilul 
cu imaginea 
grădiniței 
CEAC 

 400 lei Îmbinătățirea 
imaginii grădiniței în 
comunitate 

Cel puțin două activități 
pe an 

 
 
ȚINTA 6: Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 600/20.04.2018 
 
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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7. STUDIU DE FEZABILITATE 
 

 Studiul de fezabilitate ofera un prim feed - back cu privire la posibilitățile de realizare 
concretă a proiectului de dezvoltare instituțională . 
 Etapele de desfășurare :  

 inventarul resurselor : - materiale : amplasament, spații, dotări, echipamente ; - financiare: 
buget disponibil, surse existente și posibile de venituri ; - umane: număr de persoane 
implicate, disponibilitatea, pregătirea, etc. 

  concilierea existentului cu proiectul : analiza modului in care efectele asteptate pot fi 
obtinute .  

 Fezabilitatea este întărită de scoaterea în evidență  a  faptului că  serviciile oferite de 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara  se încadrează, din punctde vedere calitativ, la un nivel superior,  
unitatea de învățământ bucurându-se de avavntajul competitivității la nivel local și județean. 
 

7.1. RESURSE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 
INSTITUŢIONALĂ 
 
Principalele resurse necesare:  

     ● umane – acoperirea planului de încadrare cu personal didactic calificat de înaltă ţinută 
profesională în vederea dezvoltării ofertei educaţionale şi ameliorării calităţii, implementării de 
programe şi proiecte, formării de echipe eficiente de lucru la nivel de comisii; 

                      - acoperirea planului de încadrarea cu personal nedidactic conform normelor 
în vigoare în vederea rezolvării disfuncţionalităţilor la acest nivel; 

     ● financiare - surse bugetare, fonduri proprii şi extrabugetare, donaţii, sponsorizări, 
proiecte cu finanţare; 

     ● de logistică – dotarea cu aparatură şi tehnologie de ultimă oră, dotarea 
corespunzătoare a cabinetelor şi sălilor de grupă, înnoirea bazei de materiale  şi auxiliare didactice, 
asigurarea multiplicării şi transmiterii informaţiei în timp util; 

     ● de timp – orice schimbare necesită timp pentru a fi implementată şi a-şi dovedi 
viabilitatea. 

7.2. PROGRAME DE DEZVOLTARE 
 
Curriculum - Etape 

 Implementarea politicilor educaționale naționale privind educația timpurie, respectiv a  
Curriculumului pentru educație timpurie; 

 Diversificarea strategiilor didactice în vederea alinierii la cerinţele europene prin 
perfecţionarea continuă a educatoarelor; 

 Implementarea unor modele educative atractive, flexibile raportate la condiţiile de calitate 
(de exemplu, C.L.I.L., PLANUL DALTON); 

 Identificarea de noi cursuri opţionale de ofertat ca urmare a analizei cererilor părinţilor şi 
nevoilor comunităţii; 

 Diversificarea CDŞ-ului prin atragerea de cadre didactice calificate şi specialişti în 
domeniu pentru susţinerea acestora, respectiv dezvoltarea bazei materiale necesare; 
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 Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniile vizate şi implicarea acestora în proiecte 
europene pentru a beneficia de un schimb de experienţă fructuos. 

 
Resurse umane – Direcţii 

 Acoperirea deficitului de resurse umane cu personal calificat; 

 Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin programe de perfecţionare şi formare 
continuă; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte naţionale şi internaţionale favorabile dezvoltării 
lor profesionale; 

 Creşterea coeziunii grupului prin implicarea cadrelor din unitate în acţiuni competitive cu 
alte unităţi de învăţământ; 

 Integrarea educatoarelor debutante şi asistarea acestora în ameliorarea calităţii 
demersului educaţional. 

 

Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale - Priorităţi 

 Identificarea de resurse extrabugetare cu sprijinul părinţilor; 

 Accesarea de programe de finanţare; 

 Dezvoltarea Asociaţiei de Părinţi din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara și 
reînnoirea Consiliului Director; 

 Atragerea Consiliului Local în finanţarea proiectelor de investiţii şi reabilitări; 

 Reabilitarea spaţiilor şcolare, dezvoltarea bazei materiale şi logistice şi amenajarea unui 
spaţiu de joacă pentru copii. 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare – Acţiuni 

 Identificarea potenţialilor parteneri la nivel local, judeţean, naţional şi european; 

 Crearea de reţele de parteneri şi accesarea acestora în vederea ameliorării calităţii; 

 Identificarea necesarului de resurse pentru desfăşurarea de proiecte şi programe; 

 Continuarea proiectelor şi programelor  deja existente şi iniţierea unora noi; 

 Responsabilizarea unor instituţii de a veni în sprijinul unităţii de învăţământ; 
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7.3. PLANURI OPERAŢIONALE 

PLAN OPERAŢIONAL A.1. 

Obiectiv specific - Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare cerințelor curriculumului 
pentru învățământ preșcolar. 

 
Obiectiv imediat – Adaptarea curriculumului la specificul particularităţilor de vârstă, de grup și individuale ale preșcolarilor 

 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Proiectarea în manieră 
științifică, integrată, 
creativă a Curriculumului 
pentru educație timpurie în 
vigoare 

Cunoașterea reperelor în vigoare la 
nivel național/județean 
Studiu individual aprofundat 
Evaluări inițiale 
Investigarea nevoilor beneficiarilor 
indirecți în materie de C.D.S. 
Aprobarea C.D.S. conform 
metodologiilor 

1.09-
01.10.2019 

Curriculum pentru 
educație timpurie 
Suport de aplicare a 
curriculumului 
C.L.I.L. 
Scrisori metodice 
Chestionare 
Porofoliu de evaluare 
inițială 

Educatoare 
Șefi de catedră 
Comisia pentru 
curriculum 
Comisia Metodică 

Rezultatele evaluării 
inițiale 
Interpretarea 
chestionarelor 
aplicate părinților 

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

Evaluări; 
Fişa psihopedagogică; 
Acţiuni educative cu şcolarii 
Vizite  

An şcolar Proprii 
Părinţi  
Sponsori 

Educatoare  
Educatoare 
Învăţători 

-rezultatele 
preşcolarilor; 

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

Integrarea în grupa mică a copiilor 
înscriși în grădiniță 

An şcolar Repere fundamentale 
în învățarea și 
dezvoltarea copiiilor 
de la naștere la 7 ani 

Educatoare  
Asistente 
medicale 

-rezultatele 
preşcolarilor; 
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PLAN OPERAŢIONAL A.2. 

Obiectiv specific - Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin deplasarea accentului de pe activitatea de 
predare a cadrului didactic pe activitatea de învățate a preșcolarului  
Obiectiv imediat – Centrarea pe copil a demersului didactic aplicat 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Tratarea diferenţiată şi 
individuală a copiilor 

Muncă individuală 
Recuperări cu copiii; 

Permanent Mijloace de 
învățământ 
adaptate 
Logistică 

Educatoare 
Consilier educativ 

-rezultatele mai 
bune ale 
preşcolarilor; 

Dezvoltarea capacităţilor 
cognitive 

Formarea deprinderile copiilor Permanent  Factori implicaţi Educatoare -rezultatele 
preşcolarilor; 

Utilizarea unei metodologii 
active 

Copii participativi Permanent  Factori implicaţi Educatoare  -rezultatele 
preşcolarilor; 

Influenţarea şi dezvoltarea 
gândirii şi a limbajului 

Activităţi specifice; Permanent Materiale  
Logistice  

Educatoare -rezultatele 
preşcolarilor; 

Ridicarea standardului 
demersului didactic 

-Copii bine pregătiţi 
Educatoare interesate, implicate, 
motivate 

Permanent  
Permanent  

Educatoare 
Educatoare 

Educatoare  
Părinţi 
Educatoare  
Părinţi  

-rezultatele 
preşcolarilor; 

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

Copii cu personalitate 
Participarea tuturor copiilor la întregul 
program 

Permanent  Educatoare  Educatoare 
Părinţi 

-obţinerea de 
performanţe; 
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PLAN OPERAŢIONAL A.3. 

 
Obiectiv specific - Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent de etnie, 

vârstă, sex, tip de dizabilitate. 
 

Obiectiv imediat – Impementarea educației incluzive în Grădinița cu Program prelungit Nr. 26 Timișoara 
 

Activităţi Etape  Termen Resurse Responsabil Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

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

Programe de sprijin educaţional; 
-Curriculum flexibil, deschis; 
Evaluare permanentă; 
Planuri individualizate, personalizate; 

2019-2020 
 

Proiect educațional 
de implementare a 
educației incluzive 
în grădiniță 
„Grădinița mea, 
grădinița noastră” 
Educatoare formate 
Consilier educativ 
Specialişti abilitaţi 
C.Ș.E.I. 

Director 
Responsabil C.M. 
Responsabil 
formare continuă 

-rezultatele 
preşcolarilor cu 
C.E.S; 

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

Extinderea ofertei de CDS cu 
opționale  de limbă engleză bazate pe 
C.L.I.L 
Programe de sprijin educaţional; 
-Curriculum flexibil, deschis; 
Evaluare permanentă; 

2019-2020 
 

Educatoarele 
Profesor de limbă 
engleză 
Consilier educativ 

Părinți 
Educatoare 
Director 
Profesor de limbă 
engleză 

-rezultatele școalre 
ale copiilor 
provenind din 
grupuri vulnerabile 
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PLAN OPERAŢIONAL A.4. 

 
Obiectiv specific - Încurajarea predării cu ajutorul mijloacelor moderne și TIC în activitatea de predare.  

 
Obiectiv imediat – Implementarea TIC și AEL înprocesul de demersul didactic aplicat 

 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Utilizarea TIC și AEL 
înprocesul de demersul 
didactic aplicat 

Reînnoirea bazei didactico-materiale 
prin achiziționarea de aparatură TIC, 
softuri educaționale performante 
Conceperea de C.D.S. care 
presupune utilizarea TIC de către 
preșcolari 
Integrarea TIC demersul didactic 
aplicat 
Desfășurarea de activități AEL 

2019-2020 
 

Softuri 
educaționale 
Aparatură 
electronică de 
specialitate 

Educatoare -număr 
dePC/laptopuri și 
componente 
electronice 
achiziționate 
-număr de activități 
desfășurate cu 
utilizarea TIC și/sau 
AEL 
-competențe tic 
dobândite de către 
preșcolari 
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PLAN OPERAŢIONAL A.5. 
 

Obiectiv specific - Asigurarea pregătirii preşcolarilor pentru concursurile avizate de MEN   
 

Obiectiv imediat – Obținerea de performanțe extracurriculare și extrașcolare în diverse împrejurări 
 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

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

-Concursuri; 
-Expoziţii, programe speciale,   
experimente; 
-premieri; 

Conform 
Calendarului 
activităților 
extrașcolare 
2019-2020 
 

Umane 
Logistice 
Financiare 

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

-rezultate obţinute 
la concursurile 
școlare; 

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

Elaborare/ dezvoltare/ 
multiplicare de 
proiecte/programe educative 
Aprobarea proiectelor 
/programelor educative conform 
metodologiilor în vigoare 
Desfășurarea de activități de 
proiect conform calendarelor  

Conform 
graficului I.S.J. 
Timiș  
2019-2020 
Conform 
graficelor de 
proiect 

Umane 
Logistice 
financiare 

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

-portofolii de 
proiect 
-rapoarte 
-rezultate obținute 
ca urmare a 
participării la 
activitățile de 
proiect 
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PLAN OPERAŢIONAL A.6. 
 

Obiectiv specific - Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea procesului educaţional  
 

Obiectiv imediat – Evaluarea imediată a cunoştinţelor copiilor 
 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 

Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Investigaţii curente, 
privitoare la cunoştinţele 
copiilor 

Asistenţe; 
Fişe de evaluare; 
Participare adecvată la activitatea 
curriculară; 

Periodic Umane Educatoare  
Director  
Responsabil C.M. 

-întocmirea fişelor 
de evaluare; 

Stabilirea itemilor de 
evaluare în funcţie de 
vârstă 

Date statistice – sociograme, 
diagrame; 

Ocazional 
Permanent 
 

Logistice 
Material de 
specialitate 

Educatoare  
Director  
Responsabil C.M. 

Instrumente de 
evaluare adaptate 
Rapoarte de 
evaluare 
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PLAN OPERAŢIONAL B.1. 
Obiectiv specific - Asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a personului de conducere, a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic 
Obiectiv imediat – Sprijinirea pozitivă în formarea profesională a personului de conducere, a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Organizarea de activităţi 
metodice în funcţie de opţiuni 
şi de voluntariat 

Iintervalul de opinii; 
Activităţi demonstrative; 
Mese rotunde; 
Referate, casete video 

Lunar Umane 
Logistice 

Educatoare  
Responsabil CM 

-promovarea calităţii 
muncii; 

Se va stimula participarea 
cadrelor didactice la 
activităţile CCD, sesiuni de 
comunicări 

Participare; 
Întocmirea portofoliilor  
Obtinerea certificatelor 
Evidenţierea 

Permanent Umane 
Logistice 

Director 
Metodişti 
Responsabil Comisie 
de perfecționare 

-promovarea calităţii 
muncii; 

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

Identificarea persoanelor 
Identificarea formatorilor abilitați 
Absolvirea cursurilor de formare de 80 de 
ore, respectiv 40 de ore în domeniu, 
conform legislației 
Aplicarea competențelor dobândite în 
activitățile comisiilor 

2019-2020 
 

Umane 
Financiare 
(1100 lei) 
Logistice 

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

-număr de persoane 
care au urmat cursurile 
-portofoliile C.S.S.M. și 
C.P.S.I. 

Perfecționarea personalului 
nedidactic prin dormări în 
domeniul igienei 

Identificarea persoanelor 
Identificarea formatorilor abilitați 
Absolvirea cursurilor de formare în 
vederea dobândirii calificării de bucătar II 
Aplicarea competențelor dobândite în 
activitățile comisiilor 

2019-2020 
 

Umane 
Financiare 
(3600 lei) 
Logistice 

Director 
Administrator 
finaciar patrimoniu 

-număr de persoane 
care au urmat cursurile 
- calitatea meniului 
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PLAN OPERAŢIONAL B.2. 

Obiectiv specific - Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea asigurării 
personalului calificat în toate compartimentele organizației școlare  

Obiectiv imediat – Încadrarea cu personal didactic auxiliar și nedidactic calificat pentru ocuparea posturilor vacante în 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Organizarea concursurilor 
pentru ocuparea posturilor 
vacante de administrator 
patrimoniu, contabil și 
îngrijitor 

Solicitarea aprobărilor necesare 
pentru deblocarea posturilor 
Organizarea concursurilor pe post, 
conform legii 
Încadrarea personalului pe post  

2019-2020 
În funcție de data 
aprobărilor I.S.J. 
TM 
Conform 
calendarului de 
concurs 

Umane 
Materiale  
Financiare 

Consiliu de 
Administrație 
Director 

Încadrarea cu 
personal calificat 
pentru fiecare post 

 
PLAN OPERAŢIONAL B.3. 

Obiectiv specific - Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice, metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice 

Obiectiv imediat – Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la concursurile de obținere a gradelor didactice 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Sprijinirea pozitivă a 
activităţii şi formării 
profesionale 

Impulsionarea şi motivarea cadrelor; 
Popularizarea experienţelor pozitive; 
Fişa de evaluare a cadrelor didactice;  

Permanent Umane 
Materiale  
Financiare 
Logistică 

Responsabil 
Comisie de 
perfecționare 
Responsabil C.M. 
Director 
Metodişti 

-obţinerea 
experienţelor 
pozitive; 
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PLAN OPERAŢIONAL B.4. 
Obiectiv specific - Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane  

Obiectiv imediat – Stimularea cercetării ştiinţifice de specialitate psihopedagogice şi metodice 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Antrenarea educatoarelor 
în studierea materialelor 
de specialitate, 
participarea cu publicaţii 
de specialitate 

Studiu individual; 
Publicaţii; 

Permanent  Bibliografie 
Logistice 

Educatoare  
 

-obţinerea 
experienţelor 
pozitive; 

Prezentarea preocupărilor 
privind inovarea didactică 

Realizarea de 
- casete video; 
- postere; 
- albume; 
- măşti; 
- tablouri; 
Participarea la simpozioane și sesiuni 
de comunicări științifice 

După cerinţe Umane 
Logistice 
Financiare 
Materiale  

Director  
Responsabil C.M. 
Responsabil 
formare continuă; 

-obţinerea 
experienţelor 
pozitive; 

PLAN OPERAŢIONAL B.5. 
Obiectiv specific - Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane 

Obiectiv imediat – Promovarea unui management deschis, competitiv, performant 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Stabilirea compartimentelor 
de lucru 

Elaborarea organigramei 
Aprobarea organigramei în Consiliul 
de Administrație 

Începutul anului 
şcolar 

Logistice Director  
Consiliul de 
Administrație 

-evitarea unor posibile 
situaţii conflictuale; 
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Stabilirea funcţiilor pe 
compartimente 

Constituirea comisiilor permanente și 
temporare 

Începutul anului 
şcolar 

Umane Director  
Consiliul de 
Administrație 

-muncă eficientă în 
echipă; 

Stabilirea sarcinilor pe 
compartimente 

Actualizarea și aprobarea R.O.I. 
Elaborarea și semnarea fișei postului 

Începutul anului 
şcolar 

Umane Director  
Consiliul de 
Administrație 
Responsabil 
compartimente 

-evitarea unor posibile 
situaţii conflictuale; 

Analiza activităţii desfăşurate 
în anul şcolar precedent 

Raportare; 
Proiectare; 
Planificare 

Începutul anului 
şcolar 

Umane Director 
Consiliul de 
Administrație 

-evidenţierea 
experienţelor pozitive; 

Elaborarea proiectelor pe 
compartimente 

Elaborarea strategiei, a PDI 
Elaborarea strategiei comisiilor 
Elaborarea planurilor operaționale 

Începutul anului 
şcolar 

Umane Director 
Responsabili 
comisii 
permanente 

Strategie competitivă 

Asigurarea circulaţiei optime 
a informaţiei 

Conceperea unui sistem de 
comunicare  clar şi bine precizat 

Începutul anului 
şcolar 

Umane Centrul Bugetar 
Director  

Acces la informaţie 
pentru întreaga 
resursă umană 

Asigurarea funcționalității 
optime a S.C.I.M. 

Elaborarea Planului de dezvoltare a 
sistemului de control intern 
managerial 
Aprobarea acestuie de către Consiliul 
de Administrație 
Desfășurarea activității S.C.I.M în 
conformitate cu normativele în vigoare 

2019-2020 Umane 
Logistice 
Materiale  

Director 
Comisia de 
Control Intern 
Managerial 

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

Asigurarea relaţiilor de 
subordonare şi colaborare cu 
alţi factori implicaţi 

Elaborarea de rapoarte de către toți 
responsabilii de compartimente și 
comisii 

Permanent  Umane 
Logistice 
Materiale 
CCD/ISJ 

Director  
C.A. 

- 
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PLAN OPERAŢIONAL C.1. 
Obiectiv specific - Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare desfășurării optime a 

procesului de învățământ 

Obiectiv imediat – Asigurarea cerinţelor de dezvoltare a bazei materiale prin dotări, reparaţii, achiziţii 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Cuprinderea în 
fundamentarea de buget a 
proiectului; 
Se vor întocmi referate de 
necesitate pentru dotări, 
reparaţii, achiziţii 

Reparații capitale acoperiș corp A Dec. 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Acoperiș reparat 

Reabilitare instalație termică corp A Aug. 2020 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Instalație temică 
funcțională la 
standarddele 
impuse 

Termoizolație corpuri B,C Aug 2020 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Termoizolație 
existentă 

 

Parazăpezi corpuri B și C Aug. 2020 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Parazăpezi 
existente 

Abilitarea instalației de alimentare cu apă a 
bazinului de înot 

Dec 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Bazin de înot 
abilitate conform 
standardelor de 
calitate 
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Eliminarea infiltrațiilor de apă între corpul 
central și corpurile noi 

Dec. 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Reparații 

Zugrăvirea și igienizarea tuturor spațiilor 
afectate de infiltrații ale apelor pluviale 

Aug. 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Spații 
educaționale 
conform 
standardelor 

Amplasarea unui lift nou pentru transportul 
alimentelor și al mâncării gătite 

Ian. 2020 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Lift funcțional 

Reabilitarea cabinetului medical și a 
izolatorului, dotarea acestora cu mobilier 
medical conform standardelor 

 Oct. 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Cabinet medical și 
izolator conform 
standardelor 

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. 

Dec. 2019 Fonduri bugetate 
de către Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timișoara 

Delegat 
Director 
Administrator 
patrimoniu 

Bază materială și 
spații conform 
standardelor 
I.S.U. 
Obținerea 
autorizației I.S.U. 
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PLAN OPERAŢIONAL C.2. 

 
Obiectiv specific - Creşterea indicatorilor de calitate privind existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare  

Obiectiv imediat – asigurarea funcţionării permanente şi integrale a întregii baze materiale din unitate; 
 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Se va efectua un control 
atent al întregii baze 
materiale 

Elaborarea de fişe de utilizare a 
aparatelor 

Permanent Proprii/Primărie Administrator 
patrimoniu 

Fișa de utilizare 
a aparatelor 

Elaborarea documentației de către 
- C.S.S.M. 
- P.S.I. 
-  instructajul lunar 

Permanent Proprii/Primărie Administrator 
patrimoniu 
C.S.S.M. 
C.P.S.I. 

Portofoliu 
/rapoarte 
C.S.S.M. 
C.P.S.I. 

Asigurarea aparatelor şi a 
spaţiilor de joacă din curte 

Achiziţionare de echipament joacă pentru 
curtea grădiniţei; 
Montarea echipamentelor de joacă și 
reamenajarea curții de nord 

Dec.  2019 
 
August 2020 

Primărie 
Asociaţia 
Părinţilor 

Delegat 
Preşedinţi 
Administrator  

Asigurarea 
dotării minimale; 

Asigurarea şi întreţinerea 
mobilierului adecvat în 
clase și cabinete 

Abilitarea centrelor de interes și a sălilor 
de grupă 

Permanent Primăria  
Proprii 

Delegat 
Educatoare 
Director  

Asigurarea 
dotării minimale; 

Realizarea climatului 
propice şi stimulativ pentru 
copii 

Crearea unui ambient plăcut, familial, 
atractiv 

Permanent Proprii Educatoare 
Îngrijitoare 

Menţinerea 
igienei şi a 
climatului 
educaţional 
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PLAN OPERAŢIONAL C.3. 

 
Obiectiv specific - Respectarea termenelor privind execuția bugetară. 

 
Obiectiv imediat – Realizarea de fonduri suplimentare prin diferite forme de finanţare 

 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Activități de colectare de 
fonduri desfășurate de 
Asociaţia Părinţilor; 

Identificarea etapelor şi parcurgerea 
lor  

2019-2020 Factori 
implicaţi 

Educatoare  
Părinţi 
Director 
Jurist 

Fonduri colectate 
Abilitări și dotari  

Suplimentarea bugetului 
unității cu fonduri proprii 
provenite din exploatarea 
eficientă a spațiilor de care 
dispune unitatea 
preșcolară 

Continuarea parteneriatelor finaciare 
existente 
Încheierea contractelor conform 
legislației în vigoare 

2019-2020 Factori 
implicați 

Consiliul de 
Administrație 
Director 
Contabil 
Administrator 
financiar 
patrimoniu 

Existența fondurilor 
proprii 

Organizare de tombole, 
expoziţii cu vânzare, 
serbări, închirieri 
ocazionale, alte acţiuni 

Identificarea nevoilor şi mobilizarea 
colectivului; 

Ocazional 
Permanent 

Proprii  
Părinţi 
Sponsori 

Educatoare 
Director 
Administrator  
Contabil CEB 

Asigurarea fondurilor 
necesare îmbunătăţirii 
bazei materiale sau 
derulării de proiecte; 
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PLAN OPERAŢIONAL D.1. 
Obiectiv specific - Deschiderea grădiniței către comunitate, dezvoltarea parteneriatelor educaționale pe plan local, județean, 

național și internațional 

Obiectiv imediat – Promovarea şi accesarea de programe finanţate 
 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Impulsionarea căutărilor 
pe Internet a programelor 
finanţate 

Accesarea pe Internet 
Proiecte finanţate 

Permanent  Umane 
Logistice 

Educatoare  Programe cu 
finanțare desfășurate 

Menţinerea legăturii cu 
Serviciul de programe de 
finanţare 

Contacte Permanent  Prefectura 
Grădiniţa 

Delegat  
Director  

Programe educative 
cu finanțare 

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

Identificarea nevoilor şi stabilirea 
parteneriatelor 

Permanent  Umane 
Financiare 
Materiale 

Reprezentanţi ai 
instituţiilor implicate 

Activităţi desfăşurate 
în parteneriat; 

Menţinerea şi dezvoltarea 
relaţiilor şcoală – familie - 
comunitate 

Realizarea de contacte, vizite 
Organizare de mese rotunde, 
lectorate, simpozioane 

Permanent  Umane Director  Activităţi desfăşurate 
în parteneriat; 
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PLAN OPERAŢIONAL D.2. 

 
Obiectiv specific - Asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la  informațiilor de interes public  

 
Obiectiv imediat – Promovarea imaginii grădiniței în comunitate 

 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Promovarea rezultatelor 
obținute ca urmare a 
activității didactice și 
educative desfășurate în 
grădiniță; promovarea 
rezultatelor obținute din 
activitățile extreșcolare și 
extracurriculare 

Deasfășurarea de activități cu ieșire în 
comunitate 
Publicarea pe site-ul grădiniței 
Publicare în mass-media 

2019-2020 Umane 
Logistice 

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

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

 
PLAN OPERAŢIONAL D.3. 

Obiectiv specific - Creșterea indicatorilor de calitate privind oferta educațională  
 

Obiectiv imediat – Promovarea imaginii grădiniței în comunitate 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Actualizarea sistemului de 
promovare a ofertei 
educaționale 

Revizuirea procedurilor privind 
promovarea ofertei educaționale 

2019-2020 Umane 
Logistice 

C.E.A.C. 
S.C.I.M. 

Acces la informațiile 
de interes public 
pentru toți factorii  
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PLAN OPERAŢIONAL E.1. 

 
Obiectiv specific - Asigurarea monitorizării performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori 

cantitativi și calitativi relevanți 
 

Obiectiv imediat – Asigurarea calității sistemului de control managerial intern 

 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

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

Constituirea Comisiei de 
monitorizare (Comisia de 
monitorizare cuprinde conducătorii 
compartimentelor incluse în primul 
nivel de conducere din structura 
organizatorică a entităţii publice), cf. 
art. 3 alin. (1)-(2) din Ordinul 
secretarului general al Guvernului nr. 
600/20.04.2018 
Numirea Responsabilului cu riscurile, 
cf. art. 5 alin. (2) din același Ordin 

Sept. 2019 Umane 
 

Director 
Responsabilii 
comisiilor și 
compartimentelor 

Fișe de monitorizare 

Lista indicatorilor/ 
obiectivelor/ 
activităților 
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PLAN OPERAŢIONAL E.2. 

Obiectiv specific - Instituirea și aplicarea unui proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă a 
obiectivelor grădiniței 

Obiectiv imediat – Asigurarea unui management al riscurilor eficient la toate nivelurile 

Activităţi Etape Termen Resurse Responsabil 
Indicatori de 
performanţă/ 

calitate 

Monitorizarea 
managementului riscurilor 
la toate nivelurile 

Revizuirea procedurilor S.C.I.M. și 
C.E.A.C. acolo unde situația o impune 
Aplicarea procedurii privind 
managementul riscurilor 
Reactualizarea registrului de riscuri 
Elaborarea formularelor de 
monitorizare a riscurilor 

2019-2020 Umane 
Logistice 

S.C.I.M. 
C.E.A.C. 
 

Proceduri 
Registrul de riscuri 
Formulare de alertă 
la risc 
Formulare de 
monitorizare a 
riscurilor 
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7.4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 
INSTITUŢIONALĂ 

 Managerul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara urmăreşte derularea 
programului în grădiniţă, colaborează cu instituţiile partenere şi cu toţi factorii educativi şi 
întocmeşte periodic raportul de autoevaluare, stabilind punctele tari şi punctele slabe ale unităţii. De 
asemenea, în baza propunerilor evaluatorilor externi, precum şi a propunerilor partenerilor se poate 
întocmi un plan managerial de îmbunătăţire. Monitorizarea permanentă oferă un feed-back pentru 
toată activitatea desfăşurată în grădiniţă. 

Strategii de evaluare aplicate: 
- Analiza de proces 
- Analiza de produs 
- Analiza de rezultat 

Instrumente de evaluare utilizate: 
- Raportul de autoevaluare 
- Fişa anuală de evaluare a activităţii 
- Portofoliul personal 
Forme de evaluarea aplicate: 
- Evaluare iniţială 
- Evaluare semestrială 
- Evaluare anuală 
- Autoevaluare 
- Interevaluare/Evaluare colegială (pe compartimente) 
- Evaluare în Consiliul de Administraţie al unităţii  
Conform Legii nr. 87/2006 şi a art. 11, aliniatul (1) din OUG nr. 75/12.07.2005 în cadrul 

Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara s-a constituit Comisia de Evaluare și Asigurare a 
Calității. Prin Decizia Nr. 59/09.09.2019, C.E.A.C. a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 26 
Timișoara are următoarea componență: 

o Tanța Maria Bernadeta, coordonator 
o Vele Claudia, membru (secretar) 
o Velciov Andreea, membru 
o Szabo Iudit, reprezentant al minorităților 
o Komloși Carmen, reprezentant al sindicatului, 
o Bojincă Marinela, reprezentant al părinţilor, 
o Szatmari Ioan Ștefan, reprezentant al Consiliului Local. 

Pentru obținerea satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți, CEAC a stabilit ca obiectiv 
asigurarea calității educației, prin activități de dezvoltare, planificare și implementare. 

CEAC este constituită din 7 membri și are următoarele atribuții: 
a) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația 

respectivă. Raportul este adus la cunostința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare; 
b) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, 
aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor 
prevăzute de lege; 
c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 
d) colaborează cu ARACIP. 
Procesele de asigurare a calității la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

sunt:  
- stabilirea priorităților/țintelor strategice de dezvoltare; 
- planificare - analiza mediului extern și a mediului intern; 
- elaborarea planului operațional; 
- implementare; 
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- monitorizare - internă realizată de grădiniță; 
- externă realizată de ISJ Timiş; 
- evaluarea - internă= autoevaluarea-realizată la nivelul grădiniței; 
- externă - realizată de ARACIP; 
- îmbunătățirea continuă a rezultatelor. 
Strategia de evaluare internă a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 se bazează pe 

următoarele principii ale educației de calitate: 
 Este promovată de lideri educaționali. 
 Se realizează în dialog și prin parteneriat.  
 Se bazează pe inovație și pe diversificare. 
 Este centrată pe clienții și beneficiarii serviciilor educaționale. 
 Este oferită de instituții responsabile. 
 Este orientată pe rezultate. 
 Respectă autonomia individuală și are la bază autonomia instituțională. 
 Asigură participarea actorilor educaționali și valorizarea resursei umane. 
 Abordează procesul educațional unitar, în mod sistemic. 
 Înțelege interdependența între furnizorii și beneficiarii implicați în oferta de 

educație. 
 Are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanțelor. 

 
MONITORIZAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

Monitorizare 
Indicatori de 
performanță 

Modalități de 
monitorizare 

Responsabilități 

Monitorizarea 
activităților din planul 
operațional 
Respectarea 
termenelor 
Îndeplinirea sarcinilor 

Activitățile 
implementate conform 
termenelor 

Fișe de monitorizare Director 
Echipa de 
monitorizare 

Monitorizarea 
procesului instructiv-
educativ 
Parcurgerea ritmică a 
curriculumului 
Utilizarea metodelor 
activ-participative 

Proces instructiv-
educativ de calitate 
 
Curriculum parcurs în 
proporție de 100% 
Toate cadrele didactice 
utilizează metode activ-
participative 

Fișe de asistență la clasă 
 
Corelarea proiectării 
curriculare cu derularea 
activităților  
Fișe de asistență la clasă 

Director  
Responsabil 
comisie metodică 
Director 
Comisia pentru 
curriculum 
Director 
Responsabil 
comisie metodică 

Monitorizarea 
rezultatelor obținute de 
preșcolari în urma 
evaluării inițiale, 
continue și finale 

Cuantificarea 
rezultatelor obținute de 
preșcolari în urma 
evalărilor 

Fișe de evaluare 
Rapoarte de evaluare 

Director 
 CEAC 
Cadre didactice 

Monitorizarea 
rezultatelor obținute în 
cadrul activităților 
extrașcolare 

Cuantificarea 
rezultatelor obținute în 
activitățile extrașcolare 

Portofoliile copiilor 
Diplome  

Director 
 CEAC 
Cadre didactice 

Monitorizarea 
rezultatelor obținute la 
concursurile școlare 

Cuantificarea 
rezultatelor obținute de 
preșcolari la concursuri 

Număr premii 
Diplome  

Director 
CEAC 
Cadre didactice 
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avizate de MEN 

Monitorizarea formării 
profesionale a 
personalului didacic, 
didactic auxiliar și 
nedidactic 

Participarea tuturor 
categoriilor de personal 
la cursuri de formare 
inițiate de ISJ Timiș, 
CCd Timiș și alte 
institișii abilitate 

Adeverințe Responsabilul cu 
formarea și 
perfecționatrea 
personalului 

Monitorizarea 
resurselor materiale 

Înregistrarea obiectelor 
de inventar 

Inventar  Director  

Monitorizarea 
satisfacției/insatisfacției 
beneficiarilor 

Satisfacția/insatisfacția 
beneficiarilor 

Chestionare 
Interviuri  

Director  
CEAC 

 

EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

Evaluare Indicatori de performanță 
Modalități de 

evaluare 
Responsabilități 

RAEI – Raportul de 
evaluare internă 

Cuantificarea rezultatelor 
obținute 

Analiza SWOT 
Fișe de evaluare 
Chestionare  
Rapoarte anuale și 
semestriale 

CEAC 
Director 

Evaluarea 
procedurilor de 
autoevaluare 
instituțională 

Numărul de proceduri  CEAC 

Evaluarea ofertei 
educaționale 

Creșterea prestigiului unității Chestionare  CEAC 

Evaluarea 
rezultatelor școlare și 
extrașcolare 

Numărul de premii, rezultatele 
evaluării inițiale, continue și 
sumative 

Portofoliile copiilor 
Diplome  

CEAC 

 

 Prin toată activitatea sa, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara propune 
asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi 
independente şi creative a copilului, la dezvoltarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, 
cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă. 

 

 
 

 

 

  

DIRECTOR, 

PROF. IGNAT ANA 
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