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I. ARGUMENT 

 

În condiţiile unei lumi în permanentă mişcare, educaţia trebuie să se constituie într-un 

fundament de instrumente cu ajutorul cărora oamenii să se orienteze şi să îşi construiască 

propriul drum. Numai aşa fiecare individ devine pregătit să intampine atat ocaziile, şansele pe 

care lumea în schimbare i le oferă , cat si provocarile vietii. 

Adevarata educatie nu consta numai in a obtine cunostinte, in a inregistra si a cataloga 

fapte, ci in a vedea semnificatia vietii ca intreg. Functia educatiei esta de a crea fiinte 

omenesti unitare, integrate, deci inteligente.    

Educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, care pe 

parcursul vieţii constituie pilonii cunoaşterii: 

- A învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor cunoaşterii; 

- A învăţa să faci, astfel încât individual să intre în relaţie cu mediul înconjurător; 

- A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la 

activităţile umane; 

- A învăţa să fii, sa te cunosti pe tine , pentru a putea percepe si integra intregul proces 

cognitiv si psihologic al omului.  

Astfel putem răspunde nevoii celei mai stăruitoare a omului,aceea de a avea o ințelegere 

integrala a vieții, care sa ii permita sa înfrunte complexitatile ei ce cresc neîncetat . 

Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, 

astfel încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională (pe care-l vom 

denumi în continuare PDI) presupune atingerea performanţei la nivelul Grădiniţei cu Program 

Prelungit Iani’S Club în perioada 2020 – 2025. Echipa de proiect a ales această durată de viață 

de 5 ani ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 

1/2011, mentinerea unui echilbru la nivelul resurselor umane aflate in unitate, precum și de 

evoluția economică a zonei în care se află situată grădinița, de mobilitatea și cerințele 

profesionale ale pieții muncii. Zona in care se afla Gradinita cu PP Iani’s Club ofera un aflux 

de prescolari prin extinderea spatiilor rezidentiale solicitate de familii tinere.  

Conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltarea Instituţională al Grădiniţei cu 

Program Prelungit Iani’S Club este o condiţie pentru atingerea performanţei la nivelul unităţii, 
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care funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al fondatorului, al directorului, al 

personalului grădiniţei, al preşcolarilor şi părinţilor acestora, precum şi al autorităţilor locale. 

Proiectul Planului de Dezvoltarea Instituţională este elaborat și fundamentat în strânsă 

concordanță cu mediul şi condițiile în care își desfășoară activitatea Grădinița Particulara cu 

Program Prelungit Iani'S Club, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității 

educaționale:numarul de copii ca evolutie demografica zonala; competiția tot mai accentuată 

între grădiniţe; schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

infiintarea in orasul Buftea a unei sectii vocationale cu profil pedagogic in cadrul Liceului 

Barbu Stirbey pentru asigurarea personalului calificat; politica managerială a unităţii și a 

comunității locale. 

În conformitate cu Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității educației, domeniile 

vizate în acest sens vor fi canalizate spre: dezvoltarea capacității instituționale, imbunătățirea 

eficacității educaționale și a managementului calității în unitatea de invatamant prescolar, 

Gradinita cu PP Iani’s Club. 

         O bună desfășurare a activității didactice în unitatea noastra presupune ca un element 

important al acesteia să fie eficiența legăturii existente între nevoile preșcolarilor, așteptările 

părinților, proiectul instituțional al grădiniței, precum și promovarea unui caracter deschis al 

gradinitei către comunitatea locală. Colaborarea aceasta între familie, instituția de învățământ 

și comunitate a fost promovată în  modelul educațional european, iar preluarea ei de către 

sistemul românesc a fost unul din punctele forte ale reformării educației. Pornind de la acest 

fapt ne propunem sa cream un mediu unitar  intre beneficiarii educatiei ,gradinita si 

comunitatea din care facem parte.      

 Viziunea şi misiunea grădiniţei sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces 

educaţional de calitate, care are în vedere finalităţile învăţământului preşcolar, şi dimensiunile 

noului curriculum pentru educatie timpurie, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4694/02.08.2019.  

 

 

 

II. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR 

PLANULUI DE DEZVOLTATRE INSTITUȚIONALĂ  
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 Proiectul de Dezvoltare Instituţională al grădiniţei reprezintă expresia concretă a 

echilibrului dintre reglementări şi iniţiative. 

Acesta: 

• Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea 

copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, aptitudini, atitudini 

necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii). 

• Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare). 

• Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare. 

• Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei. 

• Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii. 

• Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

• Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, implicând în educaţie mai mulţi 

factori (familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea imaginii 

grădiniţei în întregul ei. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club susține nevoile individuale ale 

preșcolarilor, dezvoltă fiecare copil luând în calcul potențialul și ritmul său de dezvoltare și 

creează un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligențelor multiple, a creativității. Aplicăm 

principiile de lucru diferențiat, acestea urmărind să susțină aptitudinile individuale și să 

întărească fundamentul unei vieți sociale morale și dezvoltarea unor relații naturale între 

indivizi și grupuri.  

Întreaga activitate desfășurată presupune o relație de feedback permanent între 

personalul instituției și beneficiarii programului de educație. Se vor organiza întâlniri cu 

aceștia pentru prezentarea cadrelor didactice și a programului educațional, curricular și 

extracurricular. Pe parcursul și la sfârșitul anului vor avea loc întâlniri cu fiecare familie în 

parte pentru consiliere psiho-pedagogică și pentru marcarea progreselor copiilor. Vom marca  

evenimentele importante din timpul anului prin serbări și activități demonstrative alturi de 

părinți. În urma acestor acțiuni, va crește semnificativ implicarea părinților și calitatea 

monitorizării evoluției semestriale a copiilor. Pastraea legaturii  cu familiile, discutiile 
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particularizate cu fiecare in parte  sunt caracteristici formate in decursul anilor si in continuare 

ne dorim sa promovam aceasta practica, foarte apreciata de catre parinti. 

 Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai 

importante: obiective și strategii clare privind procesul didactic si managerial, mediul de 

învatare, dezvoltarea resursei umane, procesele de bază. 

 Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin 

actiuni facute cu responsabilitate, daruire si care pleaca de la o discilina interioara, cultivata 

prin  manager,educatori si tranmisa preșcolarilor. Toate acestea se vor completa cu  un demers 

ordonat al activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine 

întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, correlate cu 

progresul scolar si nevoile fiecarui copil. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de 

învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. 

         Dezvoltarea reursei umane semnifică, în esență, cultivarea atitudinilor pozitive 

personalului grădiniței și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. 

Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al grădiniței o 

reprezintă crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea 

problemelor apărute și a unei culturi a responsabilității. Institutia de invatamant 

promoveza libertatea individuala, caci numai ea poate stabili o colaboare intre individ si 

colectivitate pentru indeplinirea scopului comun. Trebuie sa existe o cooperare deplina 

si sincera intre toti membrii personalului gradinitei.  

 Prin Proiectul de dezvoltare al grădiniței ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm 

procesele de bază ale baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de 

învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, 

formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și 

servicii, evaluarea complexă a întregii activitati preșcolare etc. 

 Pentru o reușită a obiectivelor propuse, noi credem că trebuie să realizăm lucrurile de 

două ori: mai întâi în proiect, iar apoi în plan real. PDI-ul este pentru noi proiectul de bază 

pentru dezvoltarea grădiniței pe termen mediu și lung, si constituie mijlocul pentru 

promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră. În 

acelasi timp, PDI-ul este conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a calității educației, 
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așa cum este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de referință/de 

calitate. Ținta noastră este ca, prin îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din 

perspectiva calității, PDI-ul să devină el însuși “un sistem de asigurare a calității”. 

 Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul 

de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune 

grădinița în prezent și, pe care estimează că le poate procura în viitor. În același timp, 

apreciem ca proiectul este și oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat 

situației. Proiectul este adecvat situației, adică este inițiat într-o etapă în care formarea și 

educarea preșcolarilor este reevaluata din perspectiva însușirii compețentelor-cheie din cele 8 

domenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, activitatea grădinițelor este orientată spre 

îmbunătățirea continuă a calității educației.  

În continuare este prezentat proiectul de dezvoltare instituțională realizat pentru 

unitatea de învățământ preșcolar Grădinița Particulară cu Program Prelungit Iani's Club”, 

situată în Buftea, Cartier Studio, Strada Intrarea Constructorului,  nr. 1, proiect având ciclul 

educațional de 5 ani și care se fundamentează pe rezultatele Planului de Dezvoltare 

Instituțională anterior (2015 - 2019). 

 

III. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

III.1. PREZENTARE GENERALĂ 

III.1.1 CONTEXT LEGISLATIV 

 

       Elaborarea documentelor manageriale ale Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S 

Club s-a realizat pe baza următoarelor acte normative: 

 Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011 , actualizată 2020/ Statutul personalului didactic 

din învățământul preuniversitar; 

 Metodologii emise cu Ordin MECTS în sprijinul aplicării Legii nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale; (actualizate 2020) 

 O.M. nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230250
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 Regulamentul Intern al Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club, adoptat în cadrul 

Consiliului de Administrație și prezentat Consiliului Profesoral al unității; 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4694/2.08.2019 - Curriculum pentru 

educatie timpurie; 

 Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin  

O.M.E.N. nr. 5547/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Raportul Gradinitei cu program prelungit Iani’s Club privind starea și calitatea  

învăţământului din anul şcolar 2019-2020; 

 Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 O.M.E.N. nr. 4247 din 13.05.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământul 

preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5439/07.10.2015  privind aprobarea Metodologia formării continue a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, fiind înlocuită prin republicarea 

(r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013; 

 Buletin informativ al Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar / 

Iosifescu, S./2000; 

 Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G.nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității în 

educație; 

 Hotărârea nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare 

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de 

acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar; 

 H.G. 139/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii cadru a 

descentralizării 195 / 2006; 

 O.S.G.G. nr. 600 / 2018 pentru aprobarea sistemului de control intern managerial; 

 O.M.E.C./M.S. nr. 5487/1494/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tsmbzgy/legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica?d=08.06.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tsmbzgy/legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica?d=08.06.2020
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 OMEC nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea 

activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

             III.1.2  SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII  

            Grădiniţa cu PP Iani’s Club are personalitate juridica proprie, este autorizata sa 

funcționeze conform OMEN nr. 5416, emis in  25.10.2016. Gradinita cu PP Iani’s Club este 

organizata juridic în cadrul firmei SC Demo Entertainment Club SRL,  o mică societate, o a 

doua casă, un loc unde se poate practica educaţia europeană, spaţiul unde se asigură nu numai 

un volum important de cunoştiinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, libere și deschise.  

             În prezent, dezvoltarea societății românești impune instituțiilor de învățământ să se 

identifice drept entități deschise, flexibile şi adaptate realităților economice, sociale, culturale. 

Legătura evidentă şi de neignorat dintre grădiniţă şi comunitate, este şi trebuie să fie 

biunivocă, determinând dezvoltarea reciprocă. 

          Grădiniţa este o unitate de învăţământ în care copiii desfaşoară activităţi specifice 

vârstei, servesc masa, se bucură de servicii educaţionale oferite de personal calificat, la 

standardele impuse de actele normative în vigoare. 

          Întreg personalul din grădiniţă manifestă interes pentru realizarea unui proces 

instructiv-educativ de calitate, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai 

educaţiei.  

  Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club a fost înfiinţată de către S.C. Demo 

Entertainment Club SRL în conformitate cu Legea învăţământului, pe principii  

nediscriminatorii, respectând Curriculum pentru învăţământul preşcolar şi are ca obiectiv 

realizarea unui învăţământ de calitate, conform cerinţelor şi standardelor MEN.  

  Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club este situata in orașul Buftea, Cartier 

Studio, in vecinatatea altor institutii de invatamant semnificative pentru oraș, pe strada 

Intrarea Constructorului nr 1. Cladirea beneficiaza de un spaţiu modern şi generos (construcţie 

nouă, din anul 2012), special amenajat astfel incat copiii sa se dezvolte intr-un mediu cald, 

prietenos si familiar.  

Rezultatele remarcabile obtinute de-a lungul celor 7 ani de funcționare (in primii doi 

ani am functionat ca loc de joaca si centru educational pentru copii, iar de cinci ani 



   
 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2020-2025       PAGINA  10 / 67 

 

functionam ca gradinită cu program prelungit autorizata) se datoreza unui parcurs educațional 

armonios, in care părinții ne-au deschis ușa cu încredere, au facut ca unitatea să devină 

reprezentativă pentru orașul Buftea și pentru  județul Ilfov. 

Răspundem cel mai bine nevoilor de mișcare și destindere prin cea mai mare 

suparafață de joacă deținută de o grădinița și singura cu spațiu propriu de joacă acoperit, la 

nivelul județului. 

Factorii care susţin funcţionarea Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’s Club se referă 

la locurile limitate din grădinitţele de stat, la interesul părinţilor pentru grădiniţa în care oferta 

educaţională sa aibă deschidere largă către desfăşurarea unor activităţi cu un  pronunţat 

caracter educativ şi formativ, bazate pe joc, destindere, grupe cu un număr mic de copii, ceea 

ce înseamnă o atenţie sporită acordată fiecărui copil, oferta bogată de opţionale şi 

extracurriculare. 

În educarea copiilor grădiniței noastre am reușit să ne ghidăm și ne vom ghida în 

continuare,  după următoarele principii: 

 însușirea unei educații alese, prin cizelarea cu migală și afecțiune a celor ”7 ani de 

acasă”; 

 cultivarea prieteniei față de ceilalți copii în spiritul toleranței, al înțelegerii diversității 

și acceptării ei, al discernerii dintre bine și rău cu scopul pregătirii primilor pași în 

viață; 

 definirea caracterului și personalității incipiente a copiilor; 

 socializarea copiilor și dezvoltarea capacității lor de comunicare; 

 stimularea și dezvoltarea capacității copiilor de a aplica cele însușite; 

 dezvoltarea logicii, capacității asociative, a îndemânării și imaginației copiilor – 

premise pentru reușitele viitoare; 

 încurajarea  încrederii în sine a copiilor și a încercării de autodepășire; 

 învățarea planificării sarcinilor și  îndeplinirea acestora; 

 autoprotejarea în fața influențelor negative ale mediului extern (discernământ). 

Pentru că am inţeles din timp că nu orice educator foarte pregătit profesional poate să le 

daruiască celor mici afecţiune şi răbdare, una dintre preocupările noastre constante a fost să ne 

alegem cu mare atenţie personalul,  astfel încât copiii să se simtă şi iubiţi, nu doar îndrumaţi. 
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Pe parcursul celor 5 ani, ne-am straduit sa investim in formarea personalului, prin încurajarea 

finalizarii studiilor de specialitate in domeniul educației.  

Ceea ce particularizează Grădiniţa Particulară cu Program Prelungit Iani's Club, 

la nivelul învăţământului ilfovean, sunt: 

- oferta şcolară - activităti în aer liber in curtea interioara a unității, portofoliul activităţilor 

extracurriculare bogat şi variat; 

- existenta in cadrul gradinitei a unui spatiu de joaca modular, care se desfasoara pe 250 mp, 

spatiu ce include structura modulara compusa din tobogane, piscina cu bile, labirint, diverse 

jocuri, trambulina si echipamente gonflabile.  întreg spațiul de joacă este acoperit cu 

pardoseala specială din plăci de cauciuc granulat, care furnizeaza o suprafață sigură pentru 

mers și pentru joacă, sunt moi și călduroase, antiderapante și, cel mai important, protejează 

copiii și absorb foarte bine șocurile la impact. Toate echipamentele de joacă respectă 

standardele europene  EN 1176 si EN 1177 cu privire la siguranța și sănatătea utilizatorilor și 

a mediului înconjurător. 

- dotarea grădiniţei cu mobilier ergonomic, specific şi adecvat vârstei copiilor, material 

didactic bogat şi variat, mijloace audio-video moderne la care au acces copiii; 

- colaborarea zilnică cu părinţii şi implicarea lor în activităţi şcolare şi extraşcolare; 

- încadrarea cu personal didactic calificat, format prin licee pedagogice/ programe de licenta 

specializate in pedagogia invatamantului primar si presolar, cu grade diactice în învăţământ şi 

cursuri de formare şi dezvoltare profesională, personal dedicat, cu tact pedagogic; 

- promovarea nondiscriminarii şi a unei educaţii incluzive; 

- deschiderea personalului către parteneriate cu alte grădiniţe sau instituţii, cu reprezentanţi ai 

comunităţii locale; 

- programele educaţionale, având la bază concepte moderne desfăşurate într-un  mediu  cald  

si  stimulativ, vor  duce  la dezvoltarea imaginii pozitive a fiecărui copil despre el însuşi; 

structurarea lor îl va  ajuta pe  copil să înveţe să devină independent, să rezolve probleme  şi  

să ia decizii fără a depăşi limitele care îi oferă acestuia siguranţă, va  motiva fiecare copil sa 

raspunda provocarilor mediului intalnit in viitor. 

Pas cu pas, îi ajutăm pe cei mici să se dezvolte armonios, să aibă încredere în ei şi să 

privească lumea şi viaţa asa cum sunt, iar pildele dascalilor sunt poveşti care vindecă ... de 
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exemplu "ce să faci interior, ca să creşti mulţumitor" sau "Idei bune, ca să îţi fie mult mai 

bine" şi multe alte titluri de care copiii s-au bucurat şi îndrăgostit la orele de lectură. 

Punem în centrul acţiunilor noastre sufletul copilului şi binele lui şi de aceea încercăm 

împreună cu părinţii, cu care facem echipă cu drag, să îi ajutăm pe micuţi să îşi descopere şi 

să îşi maximizeze potenţialul. 

Toate aceste activităţi completează zi de zi lecţiile şi fişele pe care le parcurgem 

conform programei preşcolare a Ministerului Educatiei, Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s 

Club fiind o instituţie autorizata pentru programul prelungit. 

Bucuria noastră continuă şi după ce pleacă cei mici la şcoală ... pentru că întotdeauna 

sunt primii în clasele lor, iar asta credem că se datorează sufletului pe care îl punem zi de zi în 

munca noastră şi faptului că mare parte din personal este calificat şi titular pe post, interest de 

autoperfecționarea continua.  

 

III.1.3 ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE INVATĂMÂNT        

            Titulatura oficială a grădiniței: Grădiniţa cu Program Prelungit Iani's Club         

 Adresa: Str. Intrarea Constructorului, nr. 1, Buftea, Ilfov 

Reper: Lângă Școala Gimnaziala Nr. 1  

Zona: Studio 

  Tipul grădiniței: particulară 

  Nivelurile de școlarizare: preșcolar  

  Telefon: 0722 / 811.874 

 E-mail: ianisclub@yahoo.com 

 Web site: www.ianisclub.ro  

  Limba de predare: română 

            Tip învatământ: tradițional     

 

III.1.4 REPERE GEOGRAFICE 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani's Club este o instituţie autorizata ARACIP, 

pentru programul prelungit, urmând a se cere acreditare, este situată în zona Studio, 

deschisă într-un spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor educative cât şi a celor recreative. 
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Grădiniţa funcționează într-o clădire, construită în anul 2012, clădire care oferă copiilor 

condiţii de maximă protecţie şi securitate.  

Gradinița se afla intr-o zonă linistită a orașului, puțin poluată, departe de traficul intens 

si are in apropierea sa spații verzi si parcuri amenajate de primaria locala. Avem acces rapid la 

Parcul Stirbey - un loc cu incărcătura istorica a orașului, la Parcul dintre Flori – cu amenajari 

moderne, la Parcul Raja si zone naturale de agrement, pitorești. Mediul natural ofertant ne 

ajuta in realizarea unor activități extracurriculare diversificate, in care copiii interacționează 

cu natura.   

Cladirea a fost amenajată progresiv in toți anii de activitate educationala, pentru a 

servi cat mai bine nevoilor grădiniţei - amplasarea spaţiului, investiţia semnificativă din 

această unitate şi resursele existente reprezintă suficiente argumente pentru promovarea unui 

învăţământ performant, apt să energizeze modernizările şi să aducă performanţele la 

standardele dorite. 

 

III.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV  

 

III.2.1. RESURSE UMANE 

În anul şcolar 2020-2021 şcolarizăm un număr de 45 de preşcolari. Aceştia sunt 

repartizaţi în 3 grupe de grădiniţă: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Personalul 

unității este compus din directorul educational, manager, 5 cadre didactice si 8 persoane cu 

funcții nedidactice. Alaturi de echipa grădiniței si de preșcolari, ne bazăm pe sprijinul 

părinților, al comunității locale din care facem parte si al partenerilor colaboratori.   

 

III.2.1.1. PREŞCOLARI  

Anul 2020-2021 
Preşcolari 

 

În anul şcolar 2020-2021 şcolarizăm un număr de 45 preşcolari. Aceştia sunt 

repartizaţi în 3 grupe de grădiniţă: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. 

 

CLASA  

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare Total 

Numar grupe  1 1 1 3 

Număr copii 15 15 15 45 
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Se așteaptă o creștere a numărului de copii înscriși în grădiniță, ca urmare a serviciilor  

de calitate oferite, a recomandărilor primite, dar și a îndeplinirii condițiilor necesare 

funcționării în parametrii optimi. Spațiul generos de care dispune grădinița permite creșterea 

planului de școlarizare în anii viitori. Până în anul școlar 2024-2025, preconizam sa 

funcționăm cu șase grupe a câte 15 preșcolari fiecare, un total de  90 de preșcolari.     

 

Anul 2021-2022 
Preşcolari 

 

GRUPA 

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare Total 

Numar grupe  2 1 1 4 

Număr copii   30 15 17 62 

 

 

Anul 2022-2023 
Preşcolari 

 

CLASA  

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare Total 

Numar grupe 1 2 1 4 

Număr copii 15 30 17 62 

 

Anul 2023-2024 

Prescolari 

 

CLASA  

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare Total 

Număr grupe 2 1 2 5 

Număr copii 30 15 30  75 

 

Anul 2024-2025 

Preșcolari  

 

CLASA  

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare Total 

Număr grupe 2 2 1 5 

Număr copii 30 30 17  77 
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III.2.1.2 PERSONAL DIDACTIC  

 

Personalul didactic şi administrativ este selecţionat şi angajat în urma concursurilor 

naționale de ocupare a posturilor didactice, concursuri interne si interviuri organizate de către 

Grădiniţa  cu Program Prelungit Iani's Club, potrivit legislaţiei în domeniu. 

Personalul grădiniţei este calificat, titular, astfel încât resursele umane sunt cele mai 

potrivite pentru dezvoltarea armonioasă şi educarea celui mic în cele mai bune condiţii şi 

pregătirea lui pentru şcoală în conformitate cu programa MEC. Poate de aceea, copiii care au 

absolvit grădiniţa noastră sunt primii în clase şi se adaptează foarte uşor la programul şcolar. 

Personalul didactic al grădiniței este format din cadre didactice calificate, titulare,  

dornice de dezvoltare profesională, creative, dedicate meseriei, înțelegătoare și iubitoare de 

copii. Cu fiecare generație, cadrele didactice au încercat să se plieze nevoilor copiilor, le-au 

ghidat primii pași în cunoaștere, pregătindu-i pentru perioada școlară, pentru o integrare mai 

ușoară în mediul școlar. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club promovează o politică de recrutare 

timpurie şi de formare intensivă a cadrelor didactice, în cadrul unor programe proprii. Fiecare 

cadru didactic va realiza activităţi frontale, va conduce cluburi sau programe individuale de 

ameliorare, recuperare, aprofundare sau accelerare a învăţării. Toate cadrele didactice 

beneficiază de drepturile prevăzute în Statutul personalului didactic. Se vor asigura condiţiile 

necesare perfecţionării permanente a personalului, după un program de lucru individualizat şi 

conform evaluărilor anuale. 

La începutul fiecărui an şcolar, directorul stabileşte și monitorizează îndeplinirea 

obiectivelor-cheie în activitatea educativă şi ghideaza personalul spre accesarea cursurilor de 

formare profesionala continuă. 

Încă de la înființare și până în prezent, colaborarea cu cadre didactice deosebite, atât ca 

personalitate cât și ca pregătire, a făcut posibilă obținerea de rezultate bune și foarte bune cu  

generațiile de copii. Majoritatea cadrelor didactice care şi-au desfăşurat activitatea în această 

instituţie au fost calificate in pedagogia preșcolară, au dovedit un caracter integru, s-au dedicat 

muncii pe care au desfășurat-o și copiilor pe care i-au format. 



   
 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2020-2025       PAGINA  16 / 67 

 

 Cert este că nu numai calificarea a fost factorul determinant în obţinerea rezultatelor 

deosebite, ci şi dorința educatoarelor de autodepășire și perfecționare permanentă. Participarea 

la cursuri, finalizarea studiilor in pedagogia învatămîntului primar si preșcolar reprezintă 

dovada preocupării permanente a educatoarelor în ceea ce privește formarea profesională. Sub 

îndrumarea si mentoratul directorului educational, care are peste 40 de ani vechime la catedră 

si gradul I, cadrele didactice se vor mobiliza pentru obținerea gradelor didactice.   

          Rezultatele bune au fost evidențiate în mod plăcut la sfârşitul fiecărui ciclu de 

învăţământ, prin integrarea cu succes a preșcolarilor noștri în școală, dar și la grupele 

intermediare, prin aprecieri exprimate de părinți. Cel mai bun exemplu il constituie înscrierea 

fraților mai mici ai absolvenților grădiniței noastre. 

          Pentru perioada următoare se dorește continuarea colaborării cu personal și persoane de 

calitate, formarea continuă a cadrelor didactice, prin participare la cercuri pedagogice, la 

cursuri de perfecționare, prin încheierea de parteneriate și schimburi de experiență cu alte 

instituții culturale. 

         In contextul actual generat de pandemia cu noul virus SARS COV 2, cadrele didactice 

se preocupa pentru implementarea unor strategii didactice adaptate la cerintele invățământului 

on-line. Incepând cu anul scolar 2020-2021, gradinița cu PP Iani’s Club va achiziționa 

aplicația digitala Kinderpedia, iar cadrele didactice vor fi instruite in implementarea unui 

proces didactic prin intermediului internetului, atunci cand procesul educativ fată in fată nu va 

mai fi posibil.     

Întregul demers didactic este conceput şi realizat cu profesionalism. Cadrele didactice 

susţin nevoile individuale ale preşcolarilor și realizează activități pentru dezvoltarea fiecărui 

copil, luând în calcul potenţialul lui, creând un mediu armonios pentru dezvoltarea multi-

inteligenţelor, a creativităţii și a realizării de sine. Se aplică principiile de lucru diferenţiat, 

acestea urmărind să susţină aptitudinile individuale şi să întărească fundamentul unei vieţi 

sociale morale şi să dezvolte relaţii naturale, armonioase între indivizi si grupuri. Educaţia în 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club respectă Curriculum pentru educație timpurie 

aprobat prin OMEN 46942/ 02.08 019.  Întreaga activitate desfăşurată are la bază o relaţie de 

colaborare cu părinţii preşcolarilor. Lunar au loc întâlniri cu fiecare familie, pentru consiliere 

psiho-pedagogică şi marcarea progreselor copiilor. S-au organizat activităţi in care au fost 
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implicați și părinţii. În urma acestor acţiuni, relația gradinița – familie s-a imbunatațit 

semnificativ, la fel  şi calitatea monitorizării evoluţiei săptămânale a copiilor. 

In cadrul activitatilor metodice, educatoarele împartășesc opinii, experiențele 

personale de la grupă, pentru a gasi practici comune si folositoare tuturor copiilor. Pentru 

reușita unei educații adaptate individului, educatoarele ar trebui sa manifeste un interes vital 

in adevarata exprimare a vocației.  

Perfecţionarea personalului didactic din instituţie se desfășoară pe două planuri: 

propria formare continuă prin activitatea metodica/Comisia pentru curriculum, Cercurile 

pedagogice, Consfătuirile de specialitate, cursuri de perfecţionare; obţinerea de grade 

didactice.  

Personalul didactic constituie o echipă omogenă de lucru, în care fiecare îşi asumă 

responsabilităţi şi roluri complexe, fiecare este preocupat de integrarea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, de recunoaşterea şi valorificarea nevoilor personale ale tuturor copiilor. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club îşi doreşte din partea personalului competenţă 

profesională, calitate umană, modele de moralitate şi etică construite conştient în interiorul 

unei echipe stabile şi motivate în scopul dezvoltării armonioase si reglementate prin Codul de 

Etica al personalului didactic.  

        Gradinita Iani’s Club promoveaza si incurajeaza libertatea de exprimare a fiecarui 

cadru didactic. Educatoarele au posibilitatea de a-si aduce propriul aport la modul de 

desfașurare a activitatilor la grupa, incepand de la alegerea si utilizarea materialelor folosite la 

lecții, pana la proiectarea activitaților extracurriculare.  

Conform concluziilor de mai sus, revizuirea planului de dezvoltare mentine ca tinta 

strategica: Implementarea unor programe de formare continuă și promovarea conceptului de 

îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic.  
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III.2.1.3 PERSONALUL UNITĂȚII 

Personal didactic: 

         Personalul unității de învătământ Gradinița cu Program Prelungit Iani’s Club  
 

Personalul de conducere: 

Conducerea unității școlare este asigurata de: 
 Consiliul de administratie, format din 7 membri



 Director 
Personalul didactic si didactic auxiliar: 
 5 profesori pentru invatamantul preșcolar



                             1 educatoare   
Personal didactic auxiliar: 
 1 Consilier psiho-pedagog și logoped



                   1 Contabil 
Personal nedidactic: 
 1 asistent medical



                             1 bucatar

 1 lucrător bucatarie

 3 ingriitori copii

 1 femeie de serviciu

Personalul didactic al grădiniței, existent și prognozat 

Personal didactic 

An școlar 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Total posturi (persoane)    6 9 9 11 11 

Personal didactic calificat    6 8 8 11 11 

Personal didactic necalificat    0 0 0 0 0 

Personal didactic în curs de calificare    0        1        1       0        0 

 

An școlar Nr. total  

profesori 

Nr. prof. 

titulari 

Nr. prof. 

în curs de 

calificare 

Nr. prof.  

suplinitori 

Nr. prof. 

debutanți 

Nr. prof. 

definitiv 

Nr. 

prof. 

Grad II 

Nr. 

prof. 

Grad I 

2020-2021 6 4 0 0 0 2 1 1 

2021-2022 9 6 1 0 0 3 2 2 

2022-2023 9 6 1 0 0 2 3 2 

2023-2024 11 9 0 0 1 1 4 2 

2024-2025 11 9 0 0 0 2 4 2 
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III.2.2 RESURSE MATERIALE  

Institutia de Învățământ Preșcolar Gradinița cu PP Iani's Club își desfășoară activitatea 

instructiv-educativa într-o clădire construită in anul 2012, clădire care ofera, copiilor condiţii 

de maximă protecţie şi securitate. 

 Cladirea a fost amenajată progresiv in toți anii de activitate educationala  pentru a 

servi cat mai bine nevoilor grădiniţei - amplasarea spaţiului, investiţia semnificativă din 

această unitate şi resursele existente reprezintă suficiente argumente pentru promovarea unui 

învăţământ performant, apt să energizeze modernizările şi să aducă performanţele la 

standardele dorite. 

Spații de învățământ 

Nr.crt. Tipul de spațiu 
Număr de 

spații 
Suprafață 

(mp) 

Suprafață totală 

desfașurată 

a spatiilor  (mp) 
1. Sală de grupă  1 30,81 Etaj -  263.86 

Parter – 320, 23 

Spatiu exterior -

250 

Suprafata totala 

834.09 mp 

2. Sălă de grupă  1 30,82 
3. Sală de grupă  1 30,00 

4. 
Sală multifunctională pentru activităţi 

didactice şi sportive 
1 72,00 

Spaţii auxiliare 

Nr.crt. Tipul de spațiu 

Număr 

de 

spații Suprafață (mp) 

5. 

Spațiu de joaca interior /sală 

festivitați 1 140 ,00 

6. Cabinet metodic 1 25,80 

7. Cabinet consiliere 1 23,43 

8. Cabinet medical 1 18,00 

9. Sală de mese 1 25,00 

10 Bucătărie 1 30,00 

11. Magazie alimente 1 10,00 

12. Cameră tehnică 1 8,00 

13. Izolator 1 12,13 

14. Bibilotecă 1 4,00 

15. Arhivă 1 4,00 

16. Spații depozitare  materiale didactice 2 20,16 

17. Grupuri sanitare 4 30,00 

18. Holuri si vestiare 2 50,00 

19. Spațiu exterior 1 250,00 

Toate spatiile  gradinitei  sunt dotate cu mobilier ergonomic, atractiv si multifuncţional, 

adecvat destinatiei fiecaruia; 
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 Materialul didactic, de ultimă generaţie, respecta standardele prevazute pentru 

functionarea optima a gradinitei; 

 Fiecare grupa are calculator, conectat la internet; 

 Biblioteca şcolară are in dotare numeroase carti, pentru copii, ghiduri si carti de 

specialitate pentru educatoare, multe carti pentru predarea limbii engleze; 

 Gradinita are Autorizaţie sanitară PV de constatare a conditiilor igienico sanitare                  

nr. 1196/25.08.2015, eliberata de Directia de Sanatate Publica a Judetului Ilfov; 

 Aviz PSI nr. 178/13/SU/IF/14.05.2013; 

 Sistem de securitate - detecție incendiu conform Contractului de Lucrări Sistem de 

Securitate nr. 670/02.12.2020. 

 Pentru asigurarea securităţii copiilor şi a angajaţilor, grădiniţa are contract de 

monitorizare si supraveghere cu o firma specializata, sistem de alarmă, precum și sistem 

detecție pentru  incendiu. 

Spaţiile de învăţământ sunt dotate corespunzător, oferind un confort sporit atât preșcolarilor, 

cât şi cadrelor didactice.  

Imobilul dispune de centrala termica proprie, functionand cu gaze; de asemenea, este 

racordat la reteaua de utilitati a orasului: apa, canalizare, gaze, electricitate.  

Conform concluziilor de mai sus, se intareste in planul de dezvoltare institutionala necesitatea 

mentinerii tintei strategice: Dezvoltarea resurselor materiale și umane, în concordanță cu 

dinamica proceselor de schimbare 

 

 

III.3. ANALIZA DE TIP CALITATIV  

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club 

există o bună comunicare între copii, cadre didactice, părinţi, directori, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a  

informaţiei în ambele sensuri. 
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 Ambianţa din unitatea şcolară: în Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club domină 

o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi 

sprijin reciproc. 

 100 % din personalul didactic are planificări anuale, semestriale şi de evaluare, 

instrumente de evaluare formativă, corespunzătoare programelor şcolare în vigoare. 

 Mijloacele, materialele şi echipamentele didactice se întrebuinţează integral în 

procesul de predare – învăţare - evaluare. 

 În Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club se organizează sistematic activităţi 

extracurriculare şi de interes comunitar. 

 Regulamentul inten a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin 

respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind 

activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

 Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’s Club colaborează bine cu membrii 

colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor 

semnalate în activitate. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 Avem în vedere, prin planul de dezvoltare institutionala, perfecţionarea actului 

didactic şi o promovare a învăţării centrată pe copil. Drept urmare, se impune mentinerea în 

planul de dezvoltare institutionala al Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club a următoarei 

tinte strategice:  

- Eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea atingerii standarelor 

de performanță și implementarea unor noi stratgii specifice educatiei timpurii, astfel 

incat activitatea sa fie centrata pe copil, in vederea dezvoltarii personalitatii copilului 

si pregătirii pentru scoala; 
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 EFICIENŢA INTERNĂ a Grădiniței cu Program Prelungit Iani's Club 

   

         Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu Program Prelungit Iani's Club a 

fost realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie 

existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza 

discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2025 s-a realizat plecând 

de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

La baza iniţiativei înfiinţării grădiniţei se poate spune că se află dorinţa finanţatorului 

de a oferi o alternativă de educaţie la cele mai înalte standarde  propriului copil, dar şi altor 

copii ai căror părinţi caută excelenţa. 

Implicarea învăţământului particular ca alternativă în învăţământul preşcolar poate şi 

trebuie să contribuie la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 

Copiii care au urmat grupa mare în institutia noastră au intrat în clasa pregătitoare – 

sistemul national obligatoriu de învătământ. Toti au trecut foarte bine peste evaluările 

preliminare, primind recomandarea de înscriere la scoală.  

 

EFICIENŢA EXTERNĂ A Grădiniței Particulare cu Program Prelungit Iani's Club 

 Rata de insertie în mediul scolar a prescolarilor care au urmat programul educativ al 

institutiei noastre este de 100%. 

Copiii sunt monitorizati conform unor documente de suprindere a progresului scolar 

(strategie, fise tip, acte doveditoare, conversatii cu invatatorii).  

 Conducerea unitătii si cadrele didactice au participat permanent la sedintele 

inspectoratului în vederea unei comunicări eficiente cu structurile administrative din sistemul 

national de învătământ.  

CONCLUZII: 

- Dorim o mai strânsă legătură cu familiile copiilor, cu comunitatea, să facem să lucreze 

diverse protocoale şi proiecte cu instituţii locale şi agenţi economici. 

- Dorim acces liber la educaţie a tuturor copiilor fără nicio discriminare. 
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Ţinând cont de cele mai sus, mentinem în planul de dezvoltare al Grădiniței 

Particulare cu Program Prelungit Iani'S Club, ca tinta strategica:  

- Dezvoltarea relaţiei grădiniței cu comunitatea. 

Obiectivul acesta a venit şi ca propunere a agenţilor economici şi a instituţiilor partenere de pe 

plan local cu care colaborăm. 

 

IV.4. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN - ANALIZA PESTE 

 

 Transformările şi schimbările care se produc la nivelul societăţii româneşti afectează 

viaţa familiilor şi implicit pe cea a copiilor.  

Mediul de provenienta al copiilor 

Mediul familial de provenienta al copiilor poate fi caracterizat ca fiind unul cu un bun 

potential economic si cultural. Zona in care este plasata unitatea de invatamant este locuit de 

un numar semnificativ de familii stabile financiar.  

Numarul din ce in ce mai mare a familiilor cu un program de lucru prelungit favorizeaza 

inscrierea copiilor la unitati de invatamant care ofera un program zilnic mai lung decat 

unitatile de stat. 

Din punct de vedere demografic, in jurul gradinitei locuiesc foarte multi copii de varsta 

prescolara, ceea ce constituie un avantaj pentru mentinerea numarului maxim de copii in 

gradinita. 

 Aceste aspecte influenţează procesul instructiv-educativ din grădiniţă, de aceea, la 

nivelul unităţii se pune accent pe egalitatea de şanse pentru toţi copiii, în vederea integrării cu 

succes în învăţământul primar şi pentru a deveni ulterior cetăţeni responsabili. 

 Pentru a realiza o analiză realistă a situaţiei de fapt a grădiniţei, am apelat la analiza 

P.E.S.T.E., care are în vedere: 

- Contextual politic; 

- Contextual economic 

- Contextual social 

- Contextual tehnologic 

- Contextual ecologic  
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IV.4.1. CONTEXTUL POLITIC 
 

Cadrul legislativ, specific învăţământului, preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de  învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Nationale cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională 

flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

următoarelor obiective: 

- Învăţământul preşcolar şi învăţământul primar sunt susţinute financiar şi 

moral de societate;  

- Nevoia de schimbare a regimului de viaţă a preşcolarului şi şcolarului mic 

este din ce în ce mai bine conturată în dezbaterile publice şi politice;  

- Se remarcă în spaţiul public existenţa unei politici susţinute pentru aşezarea 

învăţământului preşcolar într-o poziţie bine meritată; 

- Programele preşcolare sprijină diversificarea paletei ofertei educaţionale; 

-  Autorităţile pun la dispoziţie materiale din ce în ce mai bogate pentru 

diversificarea opţionalelor, cluburilor: modele de programe alternative, 

caiete de lucru orientate către învăţarea creativă, materiale destinate 

abordării învăţării prin proiecte etc. 

Politica educaţională propusă de grădinița noastră este pe deplin în concordanţă cu 

politica educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma 

învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, 

ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se 

integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

Cadrele didactice aderă la politicile naţionale şi internaţionale privind egalitatea de şanse în 

educaţie, sunt deschise la schimbare şi chiar au iniţiative pentru schimbare. Autorităţile locale 

au o politică deschisă şi pozitivă, prin strategia adoptată, sprijinind dezvoltarea invățământului 

privat in orașul Buftea. 



   
 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2020-2025       PAGINA  25 / 67 

 

 Politica educaţională din Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club vizează 

aspecte legate de ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu autorităţile 

locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii. 

 Asigurarea calităţii educaţiei şi a compatibilităţii sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

 Armonizarea politicii educationale cu cerintele si nevoile comunitatii locale; 

 Organizarea unor informari, dezbateri in vederea obtinerii implicarii partenerilor; 

 Informarea si educarea publicului consumator de servicii educationale; 

 Dezvoltarea personala a copiilor din perspectiva invatarii permanente, invatamantul 

prescolar constituind prima etapa a acestui demers;  

 Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 Cresterea coeziunii sociale si in principal a celei familiale, prin implicarea activa a 

parintilor in activitatile desfasurate de copii si continuarea acestora la un alt nivel;  

 Aplicarea noilor politici de reformă educaţională: curriculum naţional şi 

implementarea managementului calităţii în educaţie. 

IV.4.2. CONTEXTUL ECONOMIC 

 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul reformei 

învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi 

comunitate, având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena 

comunităţii locale, capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi 

pentru binele comunităţii. 

Nivelul socio-cultural al părinților: 

 - venituri: interesul părinților față de importanța formării și dezvoltării copilului.  

     Zona in care este amplasata gradinita, dispune de resurse economice  si ofera conditii 

normale de educatie si instruire tuturor copiilor. O parte a parintilor prescolarilor cuprinsi in 

unitatea noastra beneficiaza de un statut economic mediu sau ridicat, iar implicarea in 

activitatea gradinitei este activa. Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club dispune de 

resurse financiare necesare dotării moderne a spaţiului.  
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IV.4.3. CONTEXTUL SOCIAL 

 

Mediul familial de provenienţă poate fi caracterizat ca fiind unul cu un bun potenţial  

economic şi cultural. Numărul din ce în ce mai mare a familiilor cu un program de lucru 

prelungit favorizează înscrierea copiilor la grădiniţe private care oferă un program zilnic mai 

lung decât cele de stat. 

Majoritatea familiilor care au copiii inscrisi la unitatea noastra acordă un mare interes  

educației, văzând in aceasta singurul mod de progres al societatii, realizarea profesionala si 

materiala a adultului  de maine.  

   

IV.4.4. CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării 

procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă 

tehnologia informatică.  

Pentru cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, o activitate de mare importanta 

o constituie formarea continua a resurselor umane, in sensul aplicarii celor mai moderne 

metode de predare-invatare-evaluare: invatarea centrata pe copil, utilizarea calculatorului si a 

mijloacelor audio-video, lucrul in echipa, utilizarea tuturor metodelor de evaluare, in functie 

de nivelul de pregatire al copiilor, incurajarea participarii la activitati extracurriculare. 

Punerea in valoare a invatarii centrate pe copil se realizeaza in mod eficient prin activitatea 

practica, ce reprezinta simularea unor situatii similare vietii reale. 

Posibilitatea de susţinere a procesului instructiv-educativ cu mijloace audio-video de 

calitate şi de dotare a spaţilor cu aparatură şi tehnologie modernă este o realitate a Grădiniţei 

Particulare cu Program Prelungit Iani's Club. 

Existența mijloacelor de comunicare, internet (site), calculator (e-mail), telefon, fax, 

cablu TV și utilizarea acestor mijloace în scop educațional. Existența xerox-ului face posibilă 

multiplicarea materialelor de lucru cu prescolarii. 

O atenţie deosebită va fi acordată  dezvoltării de proiecte şi parteneriate europene, care 

asigură cunoaşterea sistemelor moderne existente în unităţi de învăţământ din Uniunea 

Europeană. 
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Factori de influenţă: 

 Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor 

şcolare la Internet. 

 Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional. 

 Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin 

diverse programe derulate. 

 

IV.4.5. CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, a 

grădiniţelor şi a şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici 

educaţionale în domeniul ecologic. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, 

apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar 

mai ales a copiilor. Educatia ecologica constituie o componenta importanta a procesului 

educational. Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’s Club ii revine rolul deosebit de important 

de a forma deprinderi in acest domeniu si de a-i educa pe copii in spirit eco-civic.  

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-un 

spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia 

mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă 

fundamentală în educarea tinerilor. Preocuparea pentru educarea comportamentelor ecologice 

şi a unei atitudini responsabile în raport cu mediul natural sunt aspecte integrate în proiectele 

Grădiniţei Particulare cu Program Prelungit Iani'S Club. 

 

IV.5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN - ANALIZA SWOT a activităţii desfăşurate în 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani'S Club 

Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club a 

fost realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie 

existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza 

discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale. 
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Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2025 s-a realizat plecând 

de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului în care activează instituţia de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Implicarea învăţământului particular ca alternativă în învăţământul preşcolar poate şi 

trebuie să contribuie la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 

  Pentru a proiecta o viziune de ansamblu asupra Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S 

Club am utilizat analiza SWOT, care funcționează ca o radiografie a unităţii şi evaluează în 

același timp factorii de influență interni și externi ai grădiniţei, precum și poziția acesteia în 

raport cu celelalte unităţi de învăţământ, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe 

ale grădiniţei, în relație cu oportunitățile și amenințările existente în acest moment la nivelul 

învăţământului românesc. 

 Analiza planului de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2025 se realizează 

pentru toate domeniile funcţionale şi anume: 

- Curriculum; 

- Resurse umane; 

- Resurse financiare şi materiale; 

- Relaţii comunitare şi parteneriat; 

 

IV.6 CURRICULUM  

 

Grădiniţa cu  Program Prelungit  Iani’S Club își desfășoară activitatea conform: 

- CURRICULUM PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR (3-6/7 ANI) - aprobat 

prin  OMEN nr. 4694/02.08.2019. 

Noul curriculum pentru educație timpurie îşi propune să realizeze o reactualizare şi o 

restructurare a curriculumului naţional pentru educaţie timpurie, având la bază mai multe 

argumente: 

 Necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel 

European (Cadrul de calitate, la nivel european, pentru educație timpurie - elaborat în 

perioada 2012-2014 și aprobat pe timpul Președinției României la Consiliul UE, în 

mai 2018), cu impact și cu implicaţii semnificative în dezvoltarea domeniului 

educației timpurii în România. 
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 Corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul 

sistemului educaţional românesc. Astfel, Curriculumul pentru educaţia timpurie 

valorifică paradigma educației centrate pe copil şi fundamentează demersurile 

educaţionale pe activitatea de învăţare a acestuia ca proces, respectiv pe dobândirea 

unor comportamente care să asigure premisele dezvoltării competențelor cheie mai 

târziu. Educația timpurie este plasată la baza dezvoltării competențelor-cheie, nivelul 

pre-elementar - stimulare comportamentală). 

 Corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează 

domeniul educaţiei timpurii. 

 Atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și 

naţionale de referinţă pentru domeniul educaţiei. 

 Necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, 

educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată, 

așa cum s-a întâmplat până acum. 

 Accentuarea rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de învățare. 

 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. 

 În același timp, noul curriculum a încercat să dea o mai mare claritate 

instrumentelor din interiorul acestuia, puse la dispoziția cadrelor didactice, prin corelarea 

coerentă a acestora și prin asigurarea unor parghii interne de verificare a atingerii scopului 

pentru care documentul a fost construit, respectiv: dezvoltarea armonioasă și deplină a 

potențialului propriu al fiecărui copil.  

 corelarea dimensiunilor (pe domenii de dezvoltare) cu indicatorii din Fișa de apreciere 

a progresului copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare; 

 corelarea Programului zilnic de activitate cu modul de completare a Condicii de 

evidență a activității didactice. 

Aspecte de stabilitate și continuitate, precum și aspecte de coerență, care 

favorizează aplicarea cu ușurință a noului Curriculum pentru educație timpurie 
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Noul Curriculum pentru educație timpurie păstrează un set de aspecte de continuitate, 

care reprezintă ancore pentru o ușoară aplicare a acestuia. Aceste aspecte de continuitate sunt: 

 cele șase teme anuale de studiu și descriptivul acestora, utilizate în proiectarea 

tematică anuală; 

 tipurile de activități pentru nivelul preșcolar: ALA; ADE; ADP și cele cinci domenii 

experiențiale; 

 maniera integrată de abordare a activităților de învățare.    

Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul de 

educaţie este un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii. 

Prezentul curriculum pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a 

copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în 

societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu 

doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin 

de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona 

emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii 

problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii 

etc.), dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.), dezvoltarea 

limbajului și a comunicării (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și 

exprimare orală corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea 

mesajului scris etc.), capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, 

persistență, creativitate).  

Domeniile de dezvoltare sunt diviziuni convenționale, dimensiuni referitoare la 

evoluţia copilului, în funcţie de creştere şi de maturizarea sistemului nervos, corelat cu 

procesul de achiziţii în plan psihologic (Arnold Gesell). 

Cele cinci domenii de dezvoltare, conturate în Reperele fundamentale privind 

învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului între naştere şi 7 ani, un document reper al 

sistemului de educație timpurie din România, sunt următoarele: 
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PLAN ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU EDUCATIA TIMPURIE 

Intervalul de vârstă 

Categorii/ 

Tipuri de activități de 

învățare 

Nr.ore de activități de 

învățare 

desfășurate cu copiii 

zilnic/tură 

Numărul total de 

ore de 

activități de 

învățare/ 

săptămână 
0 – 18 luni 

Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h  

 Rutine și tranziţii 
2 ½ h (2 zile/săpt.) 

3 h (3 zile/săpt.) 14 h 
 

Activităţi tematice 10/15 min. 1 h  

 

TOTAL  25h  
19 – 36 luni 

Jocuri și activități liber-alese 2 ½ h 12 ½  h  

 

Rutine și tranziţii 
2 h (4 zile/săpt.) 
2 ½ h (1 zi/săpt.) 10 ½ h  

 Activităţi tematice 20/25 min. 2 h 

 

TOTAL  25 h  
37 – 60 luni Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h 

 Activități pentru dezvoltare 
personală 2 h 10 h  

 Activităţi pe domenii 
experiențiale 1 h 5 h  

 TOTAL  25 h 
61 – 72/84 luni Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h 

 
Activități pentru dezvoltare 
personală 1 ½ h 7 ½ h 

 Activităţi pe domenii 
experiențiale 1 ½ h 7 ½ h  

 TOTAL  25 h 

       Un  exemplar  al  curriculumului  pentru educatie timpurie  se găseşte la biblioteca 

grădinitei. 

 Curriculum la decizia şcolii/CDŞ se realizeaza in conformitate cu procedura 

elaborata de I.S.J . Ilfov 

Atat activitatile optionale, cat si cluburile sunt alese de părintii si sunt proiectate de 

către cadrele didactice şi aprobate de către Consiliul de Administratie al unitatii de 

invatamant. 
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   Prin ceea ce oferă institutia, prin pregătirea copiilor pentru viaţa socio-economică şi 

o bună pregătire şi armonizare a vieţii morale, considerăm că unitatea noastră este importantă 

şi necesară la nivel local şi nu numai. 

 

Puncte tari 

 
Puncte slabe 

 existenta curriculumului specific pt 

fiecare nivel de vârstă; 

 construirea curriculumului la decizia 

unitatii; 

 asigurarea necesarului de resurse 

curriculare (auxiliare, ghiduri 

metodice, caiete de lucru, softuri 

educaționale, materiale bibliografice 

etc.); 

 valorificarea curriculara a obiectivelor 

pentru a dezvolta in fiecare copil 

capacitatea de a repera probleme si de 

a ocroti mediul; 

 Oferta variata, fundamentata si 

oportuna de programe pe componenta 

CDS dar si pe cea a programelor 

educative, extra-scolare, care conduc 

la personalizarea procesului 

instructiv-educativ; 

 Ofertă educaţională personalizată, 

adaptată nevoilor beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi; 

 Existenţa Comisiei pentru curriculum 

la nivelul grădiniţei. 

 unele deficiente de adaptare a 

solutiilor inovatoare la specificul 

gradinitei; 

 abordarea timida a educatiei timpurii; 

 inconveniente in abordarea curriculara 

pana la individualizare. 
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 Acces rapid la modificările, noutăţile 

şi documentele elaborate de M.E.N.  

referitoare la curriculum. 

Oportunităţi 

 

Ameninţări 

 Adaptarea modului de aplicare a 

curriculumului la nevoile tuturor 

beneficiarilor; 

 utilizarea formelor de inventare si 

autoformare prin mijloace informale 

si noninformale; 

 Perfecţionarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice în vederea aplicării 

cât mai corecte a curriculumului; 

 libertatea cadrelor didactice de a 

propune proiecte si optionale 

interesante; 

 respectarea posibilitatii copiilor de a a 

alege activitati in conformitate cu 

interesele lor; 

 responsabilitatea factorilor implicați 

in educatie fata de rezultatele obtinute 

de către copii; 

 oportunitatile pe care le ofera 

reglementarile in vigoare si 

dezvoltarea societatii; 

 oferta de activități extracurriculare. 

 concurența altor gradinite aflate in 

zona; 

 costurile uneori prea mari ale ofertei 

de optionale si auxiliare de pe piata. 
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Resurse umane 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 evaluarea corecta a cadrelor didactice 

pentru ocuparea posturilor; 

 relatiile interpersonale (cadru 

didactic-elev, conducere-subalterni, 

cadre didactice-părinţi, cadre 

didactice - cadre didactice etc.) 

existente favorizeaza crearea unui 

climat educational deschis, stimulativ; 

 exista o buna delimitare a 

responsabilitatilor cadrelor didactice, 

exista comisii constituite pe diverse 

probleme precum si o bună 

coordonare a acestora; 

 colaborarea buna cu toti partenerii 

educationali; 

 sustinerea perfectionarii resursei 

umane (cursuri superioare de 

calificare și perfecționare); 

 atragerea unui număr cât mai mare de 

copii prin activități care să le 

stimuleze interesul pentru cunoaștere 

și dezvoltare armonioasă, în vederea 

completării locurilor disponibile nivel 

bun de calificare si formare a 

personalului didactic; 

 buna comunicare functionala, 

consultare largă privind delegarea de 

 motivare  preponderent extrinseca 

pentru dezvoltare profesionala, 

(determinata insa si de factori externi 

ce tin de sistem), adesea fara 

acoperire in finalitati;  

 insuficienta diversitate a abilităţilor 

cadrelor didactice în raport cu 

solicitările părinţilor şi copiilor; 

 Corelarea insuficientă a conţinutului 

curriculumului cu activitatea concretă 

cu preşcolarii; 

 Limitarea posibilităţilor de realizare a 

unor activităţi datorită unor 

constrângeri normative; 

 Timp calitativ puţin petrecut de 

părinţi cu copii lor. 
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responsabilitati, absenta conflictelor 

interne interpersonal; 

 competente optime privind redactarea 

documentelor de proiectare si 

planificare la majoritatea cadrelor 

didactice; 

 existenta unui raport optim, echilibrat 

privind categoriile de varsta a 

personalului angajat la toate 

structurile. 

Oportunităţi 
 

Ameninţări 

 antrenarea cadrelor didactice in 

dezvoltarea activităților preșcolare,  

specifice varstei si continuturilor 

abordate; 

 evaluarea personalului didactic prin 

fișa tip de evaluare și graficul de 

asistențe și interasistențe planificat în 

decursul unui an școlar; 

 dezvoltarea personalului in  

concordanta cu obiectivele si 

Regulamentului unității; 

 indrumarea personalului prin 

obiective diversificate de catre 

specialisti din afara organizatiei; 

 reorganizarea activitatii metodice din 

grădinite; 

 dezvoltarea unor proiecte care sa 

corespunda realitatii sociale: spirit 

democratic, initiativa, respect pt 

 recrutarea unor resurse umane ce nu 

corespund din punct de vedere 

calitativ unitatii, la un moment dat; 

 scaderea in timp a natalitatii; 

 criza de timp a parintilor ce reduce 

implicarea acestora in sprijinirea 

dezvoltarii copiilor; 

 Supraîncărcarea cadrelor didactice cu 

sarcini şi activităţi neremunerate; 

 Neobligativitatea învăţământului 

preşcolar; 

 promovarea atitudinii de cult al  

muncii, in familie. 
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normele sociale; 

 diversificarea intalnirilor cu parintii la 

nivelul gradinitei si al grupelor. 

   

Resurse financiare şi materiale 
Sursele de finanţare: 

- contribuţii ale părinţilor (taxe). 

- Donaţii, sponsorizări. 

- Prestări servicii. 

Mentionăm că, pe lângă cheltuielile cu baza materială, grădinita mai are contracte cu 

furnizorii de utilităti (apă, curent, ridicarea gunoiului, telefoane, gaze), servicii specifice 

procesului educational, servicii medicale, servicii de sănătate si securitate în muncă. Aceste 

servicii sunt facturate si achitate de gradinită. 

De asemenea, gradinita îsi achizitionează produse pentru asigurarea igienei si 

curăteniei si consumabile (papetarie). 

 

Puncte tari 

 
Puncte slabe 

 stare fizica buna a sediului, incadrarea 

in normele de igiena corespunzatoare; 

 transparenta si larga consultarea 

privind stabilirea prioritarilor in 

utilizarea fondurilor disponibile; 

 buna executie bugetara; 

 ambient estetic si functional adecvat 

specificului gradinitei; 

 disponibilitatea finanțatorului pentru 

investiția pe care o presupune 

implementarea PDI; 

 disponibilitatea finanțatorului de a 

 Neîncrederea unei părţi a societăţii 

româneşti în învăţământul particular; 

 inexistenta unei sali de sport, special 

amenajate in acest scop. 
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asigura fonduri pentru formarea 

profesională a angajaților; 

 toate clasele dotate cu aparatura 

moderna, echipament informatic 

utilizat in procesul instructiv-educativ, 

cu acces la Internet. 

Oportunităţi 

 
Ameninţări 

 dotările necesare prin achiziţii de 

aparatură şi material didactic; 

 continuarea programelor de dotare; 

 veniturile proprii ale grădiniţei care ne 

susţin autonomia în ceea ce priveşte 

asigurarea meselor zilnice ale 

copiilor; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii de a veni în sprijinul 

grădiniţei (primărie, instituţii 

culturale, societăţi comerciale); 

 îmbunătăţirea bazei materiale a 

grădiniţei prin donaţii şi sponsorizări 

din partea părinţilor. 

 ritmul accelerat al schimbării 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente, cat si costul 

foarte ridicat al aparaturii de ultima 

generatie; 

 administrarea necorespunzătoare a 

resurselor materiale şi financiare 

existente; 

 deteriorarea materialelor didactice, 

jocuri, jucării, mobilier, covoare etc.; 

 lipsa mijloacelor relevante de 

motivare a cadrelor didactice; 

 instabilitate la nivel social si 

economic a institutiilor potential 

partenere. 

     

Relaţii comunitare şi parteneriat 
 

Puncte tari 

 
Puncte slabe 

 dezvoltarea parteneriatelor 

educationale; 

 experienta in desfasurarea 

 lipsa de timp a parintilor ce determina 

intreruperi ale actiunilor efectuate de 

grădiniță; 
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programelor, proiectelor si 

parteneriatelor locale; 

 bune relatii cu comunitatea, 

administratia locala si institutiile 

comunitare; 

 Parteneriat grădiniţă – familie bazat 

pe colaborare optimă în interesul 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei; 

 Desfăşurarea unor acţiuni de 

voluntariat, anual; 

 Colaborarea foarte bună şi sprijin din 

partea părinţilor în desfăşurarea 

activităţilor din cadrul parteneriatelor 

şi proiectelor derulate la nivelul 

grădiniţei.  

 slabe legături de parteneriat cu ONG – 

uri; 

 resurse financiare limitate pentru 

realizarea unor activităţi în 

parteneriat. 

Oportunităţi 

 
Ameninţări 

 frecventa ocaziilor de care poate 

beneficia gradinita, pentru a putea 

promova si populariza potentialul si 

aportul sau social spre consolidarea   

imaginii unitatii, prin si in activitatile 

publice; 

 promovarea atitudinii de cult al  

muncii, in familie; 

 transformarea grădiniței in furnizor 

complex de educatie prin ofertarea de 

servicii  catre comunitate, modalitate 

prin care s-ar stabili o relatie directa 

intre cadrele didactice si parinti; 

 nevoia de activitate a parintilor ca 

parteneri in formarea copiilor; 

 lacune ale mecanismului de 

comunicare; 

 concurenta altor gradinite; 

 Mass – media și folosirea excesivă 

a computerului de către copii; 

 Prejudicii de imagine, morale și 

fizice aduse de mass - media 

învăţământului românesc; 

 Organizarea defectuoasă a 

activităţilor de parteneriat poate 

conduce la diminuarea efectelor 
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 Promovarea unei imagini pozitive a 

grădiniţei; 

 Disponibilitatea altor grădiniţe  şi 

instituţii care desfăşoară activităţi 

educative pentru schimburi de 

experienţe. 

scontate; 

 Neîncrederea în sistemul de 

învăţământ datorită schimbărilor 

legislative. 

 

 
Concluzii - direcţii de acţiune: 

 

 Asigurarea de şanse egale pentru toţi copii din grădiniţă; 

 Educaţia personalului grădiniței pentru asigurarea unei culturi a calităţii în învăţământ; 

 Aplicarea, în viziune integrată  și manieră inovativă, a curriculumului preşcolar; 

 Formarea copiilor într-un demers unitar, respectând principiile educaţiei timpurii de la 

0 la 6 ani; 

 Stimularea dezvoltării calităţii formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice; 

 Motivarea şi implicarea cadrelor didactice în actul decizional; 

 Găsirea celor mai eficiente căi de creştere a prestigiului profesiunii de educatoare; 

 Optimizarea comunicării dintre grădiniţă-familie; 

 Descoperirea de  modalităţi de disciplinare pozitivă; 

 Aplicarea unor reguli ale ascultării active; 

 Identificarea  modalităților cele mai eficiente de a primi şi a oferi feed-back; 

 Menţinerea  unei atmosfere de încredere, căldură şi deschidere; 

 Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 Schimbarea mentalităţilor neadecvate ale unor părinţi faţă de educație; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a grădiniţei. 
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IV.7. RELAŢIA CU COMUNITATEA  

 

Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii 

contemporane impune tot mai mult parteneriatul dintre grădiniță şi pǎrinţii preșcolarilor, 

agenţi economici, ISJ ILFOV, CCD, fundaţii, instituţii de învǎţǎmânt.  

Parteneriatul dintre grădiniță şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, 

prin acţiuni comune între cei 2 factori. Prin intermediul Comitetelor de pǎrinţi şi al Consiliului 

reprezentativ al pǎrinţilor, grădinița are o bunǎ colaborare şi comunicare cu pǎrinţii, aceştia 

implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materialǎ a grădiniței, şcolarizarea 

copiilor şi îmbunǎtǎţirea frecvenţei acestora.  

Parteneriatul cu agenții economici se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, 

acesta nerezumându-se doar la aspecte financiare. Au fost derulate o serie de activitǎţi 

educative comune pe linie civicǎ, educaţie sanitarǎ, educaţie rutierǎ. 

 

IV.8. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

Cultura organizaţională a Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’s Club va fi  

caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante vor fi: cooperare, munca în 

echipă, respect reciproc,  grija şi ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate 

de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei preşcolare,  va fi unul motivaţional, pozitiv, 

deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei; va fi un 

climat stimulativ, care  să ofere satisfacţii, relaţii colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Rezultatele obtinute ne determina sa afirmam ca unitatea noastra de invatamant a 

parcurs un proces de integrare in cultura organizationala ca model de gandire si comportament 

s-a dezvoltat in timp. Subliniem: 

- comportamentul membrilor unitatii s-a format atat pe baza normelor stabilite in 

Regulamentul de functionare a gradinitei, Regulamentul Intern, valorificarea 

particularitatilor individuale si al nivelului individual de cultura; 

- s-a abordat un management participativ care  a stimulat comunicarea si 

reconsiderarea relatiei dintre adulti si copii; 
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- au fost exersate atitudinile pozitive fata de schimbare reusind diminuarea 

stereotipurilor culturale si prejudecatilor prin deschiderea spre initiativa si comunicare; 

- la nivelul culturii profesionale se apreciaza tendinte de formare specializata. 

Dezvoltarea culturii organizationale s-a realizat prin următoarele directii de actiune: 

- prioritatea absoluta a copilului pentru dezvoltarea cognitivă și psihomotorie; 

- responsabilitatea serviciilor prestate fata de beneficiarii direcți și indirecți ai 

educației; 

- cresterea calitatii in educatie prin tratarea cu demnitate si respect a oamenilor 

- asigurarea calitatii in educatie prin diversificarea permanentă a procesului 

instructiv-educativ. 

 
Asigurarea educatiei incluzive si interculturale 

 

   In Grădiniţa cu program prelungit Iani’s Club, educaţia incluzivă presupune un 

proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop valorificarea optimă a 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

       Din punct de vedere al unor politici incluzive: 

 Grădiniţa include toţi copiii din comunitatea locală, derulând programe eficiente de 

integrare; 

 Curriculum-ul trebuie adaptat ca să ţină seama de: 

 diversitatea copiilor; 

 divergenţe de cultură; 

 din punct de vedere lingvistic; 

 sex; 

 dizabilităţi. 

 Cadrele didactice trebuie să fie la punct cu toate noutăţile apărute în domeniu; 

 Părinţii să fie parteneri activi şi direcţi în procesul de învăţare a copiilor. 

 

      In Grădiniţa cu program prelungit Iani’s Club, din punct de vedere al unor practici 

incluzive, se urmăreşte: 

 participarea activă a tuturor copiilor la activităţi; 
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 valorificarea experienţelor tuturor copiilor şi valorizarea diferenţelor 

dintre experienţele lor; 

 explicaţii clare, astfel încât să înţeleagă şi să înveţe toţi copiii; 

 adaptarea activităţilor în funcţie de nevoile şi disponibilităţile copiilor. 

       În învăţământul preşcolar, se pune puternic accentul pe abordarea integrală a copilului 

şi a educaţiei sale, pe principul nediscriminării - adică un învăţământ pentru toţi, împreună cu 

toţi. Integrarea/incluziunea trebuie să fie susţinute de interesul şi disponibilitatea noastră, 

bazată pe empatie, toleranţă şi respect faţă de toţi copiii, indiferent de naţionalitate, rasă, 

religie, nivel de dezvoltare sau statut socio-economic. 

 

IV.9. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

„Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’s Club, situata in orasul Buftea, va  functiona 

cu trei grupe cu program prelungit, grupa  mare, grupa mijlocie si grupa mica, fiecare grupa 

avand inscrisi maximum 15 copii. 

La Grădiniţa Particulară cu Program Prelungit Iani's Club, activitătile vor fi iniţiate de 

copii, impreuna cu cadrele didatice, si implică oameni, obiecte, idei, experienţe şi situaţii 

care îi angajează şi-i motivează pe perioade susţinute de timp.  

Împreună cu echipa ,,Iani’s Club’’, dascălii devotați am făurit de-a lungul celor 5 ani 

locul acesta pentru toți copiii, pentru fiecare stadiu de dezvoltare și dimensiune a viitoarei lor 

personalități, pentru fiecare moment din viața lor. Am adus specialiști care să-i însoțească în 

procesul lor de devenire. Am creat mediul astfel încât să satisfacă nevoia copiilor, ritmul lor, 

educația lor. 

 Ne propunem să maximizăm potențialul nativ al fiecărui copil, printr-o învățare 

dinamică, bazată pe experimente și experienșe multiple, în contextul unei implicări 

multisenzoriale pe baza Curriculumului pentr educație timpurie 2019. 

 Știu că ești în căutarea unul loc în care să-ți aduci copilul și să simți că este în 

siguranță, fizic și emotional, că-i este facilitată nevoia de experiențiere și educația: prin joc și 

servicii educaționale centrate pe nevoia lui, pe stadiul lui de dezvoltare emoțională și 

caracteristice vârstei, în ritmul său. 
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Acesta este locul în care educația timpurie se realizează într-un mediu centrat pe copil, 

pe nevoile sale si pe capacitatea sa de implicare, în armonie cu așteptările socio-culturale 

actuale. Aici ne desfășurăm activitatea într-o atmosfera bazată pe înțelegere, toleranță, sprijin, 

respect, orientându-ne spre o dezvoltare emoțională și cognitivă echilibrată a copiilor noștri, 

descoperindu-le potențialul și valorificându-l. 

Vremuri pe care le trăim, datorate pandemiei cu virusul SARS-Cov2, te-au găsit ca  

părinte cu griji, incertitudini, nesiguranță și mai ales teama de îmbolnăvire a ta si a celor mici, 

mai ales. Știu că ești în cautarea unui loc care să-ți ofere liniște, încredere că ai facut tot ce era 

mai bine pentru copilul tău, când tu însuți nu poți să fii lângă el. Vei avea, astfel, confortul 

emoțional ca să te poți concentra pe ce ai de făcut în restul zilei.” 

Iubim jocul, prin care recreăm, la scară mică, situaţii reale din viată. În fiecare 

săptămână, schimbăm tema şi resursele educaţionale, iar clasa capătă dimensiuni de 

poveste. Copiii devin doctori, pompieri, gospodine sau  eschimosi, mânuind şi denumind , cu 

uşurință, instrumentele folosite de “oamenii mari”. După timpul petrecut de copil la 

grădinită, toată familia va fi uimită să remarce progresele făcute în domenii experientiale: 

 Dezvoltare personală, socială si emotională; 

 Comunicare, limbă și limbaj; 

 Gândire logico-matematică, perspicacitate si numerare; 

 Cunoasterea mediului înconjurător; 

 Dezvoltarea psiho-motrică; 

 Dezvoltare creativă si estetică. 

Aceste arii de dezvoltare se traduc la nivelul clasei într-o serie de centre de interes 

structurate în aşa fel încât la fiecare colţ te asteaptă o nouă aventură : 

 Zona de construcţii; 

 Joc de rol; 

 Biblioteca; 

 Zona de stiintă; 

 Zona estetică si creativă. 
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Grădiniţa cu Program Prelungit Iani's Club îsi propune să fie mai mult decât o 

institutie de invatamant, în sensul strict academic al cuvântului. Dorim să le dăm ocazia 

copiilor nu doar să-si dezvolte intelectul, ci si să descopere care le sunt talentele si pasiunile, 

să dea frâu liber creativitătii, să se simtă liberi, să comunice. 

Oferta noastră de activităti extra-curriculare este bogată si variată:  plimbari, vizite la 

muzee, spectacole la teatrul de papusi, concursuri, expozitii. 

  

Activitățile opționale care constituie curriculum la decizia școlii sunt alese anual 

de către părinți în urma prezentării ofertei curriculare.  

                        CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII, AN ȘCOALR 2020-2021: 

 

“ÎN LUMEA POVEŞTILOR ȘI 

POEZIILOR”  

„SĂ CREȘTEM MARI ȘI   

SĂNĂTOȘI  ”  

,,DE LA JOC….LA EDUCATIE 

FINANCIARA’’ 
 

      
                    Grupa mică                                                            Grupa mijlocie                                                            Grupa mare 

  

Planificarea și proiectarea opționalelor au ca scop dobândirea de către copii a unor 

cunoștințe, comportamente și atitudini corecte de protecție a vieții lor în lumea înconjuratoare, 

facilitează consolidarea unor aptitudini și practici utile pentru trecerea în mediul școlar. 

Proiectarea opționalelor de către cadrele didactice ale fiecărei grupe se realizează într-o 

perspectivă interdisciplinară sau pot aborda activități artistice, sportive sau de cunoaștere. 

“În lumea poveștilor și poeziilor” copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri şi 

aplicaţii interesante, vor “intra în pielea personajelor”, vor rezolva situaţii problemă, vor crea, 

vor învăţa să comunice corect (să asculte şi să formuleze mesaje). Ghicitorile, proverbele, 

poezioarele hazlii, textele cu conţinut satiric, umoristic îi vor face pe copii să se destindă, să 

participe cu plăcere şi interes la acest tip de activitate. 

,,Să creștem mari și sănătoși’. A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă, să fie 

îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de 
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alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice formării comportamentului igienic. Modul de 

abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă de mici că 

sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

,,De la joc... la educați financiară’’- Considerăm că acest opțional îi invață pe cei 

mici să își însușească deprinderi, abilități și cunostințe adaptate nivelului lor de vârstă, care 

să-i pregătească pentru un start financiar în viață, atât de necesar pentru a-și asigura o 

independență financiară. Copilul va învăța ce înseamnă să fii generos, iar bogăția nu se va 

raporta numai la cei care au resurse financiare nelimitate, ci și la cei care sunt privați de 

minimul necesar.  

 

Cluburile din partea a doua a zilei se dedică educației  prin activități  de dobândire de 

noi cunoștințe si aptitudini într-o manieră distractivă, antrenantă dar și relaxantă în același 

timp. Copiii au aici oportunitatea de a-și cultiva talentele sau își pot  dezvolta înclinațiile către 

limbi străine, muzică, dans, sport. 

În funcție de solicitările beneficiarilor și  disponibilitatea unor specialiși în aceste 

domenii, Grădinița cu P.P. Iani’s Club își va evalua periodic posibilitatea de diversificarea a 

cluburilor de învățare astfel, încât să promovăm o educație personalizată, centrată pe nevoile 

fiecărui copil. 

- Cluburi de cunoaștere: limba engleză, logopedie, dezvoltare personală 

- Cluburi de activiăți sportive: karate, înnot; 

- Cluburi de activități artistice: dans modern, pian, chitară. 

CLUBURI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOALR 2020-2021: 
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Vom învăţa limba engleza intr-un mod unic si special: 

 jocuri comunicative si activitati de socializare; 

 teatru si jocuri de rol; 

 lumea magica a povestilor; 

 prezentari audio-video la fiecare lectie; 

 arts & crafts. 

Astfel, copiii sunt implicaţi în activităţi de creaţie (arts& crafts), socializare (jocuri 

comunicative/conversatii ), cooperare (proiecte de grup) şi cel mai important: învaţă limba 

engleza  într-o manieră naturală, degajată cu mult farmec şi voioşi. 

Prin dans și gimnastică de relaxare copiii descoperă lucrurile pe care le pot face cu 

propriul corp, învață să se exteriorizeze emoții și pot da frâu liber creativității, spunând 

povești în timp ce fac mișcare. 

 Împreună cu un profesor de dans, cu o experiență în lucrul cu copiii de peste 20 de ani, 

care a colecționat zeci de premii naționale vom crea pentru copilul dumneavoastră cadrul 

perfect de exteriorizare și exprimare prin dans, ritm și voie bună într-o manieră regândită, care 

să respecte normele epidemiologice actuale. 

,,Suntem prin esența noastră ființe ale comunicarii’’, asadar avem nevoie să ne 

dezvoltăm rapid și armonios limbajul, iar împreună ca un specialist să găsim soluțiile potrivite 

pentru dificultățile de vorbire prin opționalul de logopedie. 

Din dorinta de a descoperi cât mai bine și de a fructifica resursele copiilor noștri, într-o manieră 

non formală, extracurriculară ,vom deschide în anul școlar 2020-2021 Clubul de Dezvoltare 

Personala, adresat copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani. Ateliere vor fi structurate astfel: dezvoltare 

personala individuala (axat pe dezvoltarea limbajului si pe rezolvarea nevoilor individuale ale 

copilului) și dezvoltare personala de grup, maxim 5 copii (axat pe dezvoltare socio-emotională 

si cognitiva prin tehnici speciale de joc si arta). 
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Program de functionare: 

Luni-Vineri: 8.00 – 18.00 

 

 

Promovarea ofertei educationale: 

 

 Pentru realizarea, promovarea si revizuirea ofertei educationale va fi numit un 

responsabil cu relatiile publice, ce va lucra impreuna cu cadrele didactice din unitate si cu 

conducerea unitatii, iar promovarea imaginii se va face prin: 

- Web:  www.ianisclub.ro; 

- tiparirea si distribuirea de benere, flyere, postere; 

- publicatii media, participarea la targuri județene de ofertă educatională; 

- organizarea Zilei Portilor Deschise; 

- participarea la serbari, concursuri, spectacole in cadrul comunitatii locale si disiminarea rezultatelor; 

- promovarea exemplerolor de buna practica in comunitatea locala. 
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V. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA GRĂDINIȚEI 

Motto:      

„Suntem, prin esenta noastra,fiinte ale comunicarii.” 

(Jacques Salome – psiho-sociolog) 

 

Deviza: 

 ,, Invătamântul nu este o manifestare a personalității profesorului, ci o dăruire de sine .” 

                                                                          ( J.Krishnamurti – numit de Dalai Lama, unul dintre   

                                                                                cei mai mari gânditori ai veacului nostru )     

 

Viziunea Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club este de a cultiva, in fiecare 

copil, o inteligența integrală. Ne dorim ca, pe lânga aprofundarea cunostintelor, insușirea 

priceperilor si deprinderilor copilului, sa oferim spatiul necesar ca acesta sa devină constient 

de procesul propriei sale gîndiri, simțiri si acțiuni. Aceasta abordare îl determina pe copil sa 

fie autocritic și capabil de observare, prin aceasta avand loc integrarea percepției, a 

discriminarii si a acțiunii – procese cruciale pentru maturizarea lui lăuntrică, pentru stabilirea 

unei relații juste cu semenii, cu natura și cu mediul  înconjurător. 

 

Misiunea Grădiniţei Particulare cu Program Prelungit Iani'S Club se va concentra pe  

furnizarea unei educaţii integrale, de calitate, respectand nevoile si particularitatile copiilor, 

toate realizate prin frontul común al managerului și al membrilor corpului didactic ce vor 

coopera liber, fără constrangeri,  intr-un mediu cald si atractiv pentru copii. 

 

Grădiniţa Particulară cu Program Prelungit Iani'S Club: 

- va asigura condiţii pentru cea mai bună şi completă dezvoltare, în parteneriat şi 

cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-

culturală, lingvistică diferite. 

- va fi  locul în care grija, încrederea, dragostea şi atenţia pentru copil sunt mai presus 

de restricţii, ameninţări şi unde fiecare copil, indiferent de etnie, dizabilităţi, nevoi individuale 

este ajutat, întrebat şi inspirat să trăiască cu idealuri precum corectitudinea, toleranţa, 

responsabilitatea, implicarea, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă . 
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- va fi preocupată permanent pentru a oferi şanse egale fiecarui copil, printr-un demers 

didactic de calitate, conform cu cerintele politicii educationale formulate prin Curriculum 

National pentru invatamantul prescolar si cu conditiile socio-economice actuale, 

- va urmari cultivarea,  la copii, a unei atitudini de respect, grijă şi intelegere a naturii şi 

a mediului înconjurător. 

- politica educaţională a grădiniţei va fi fundamentată pe valori fundamentale, precum 

iubire, intelegere, pace si tolerantă, sensibilitate fată de tradiţii, respectul faţă de  natură, 

comunicare. 

- va avea grijă permanent de formarea,  dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, pentru asigurarea unui învățământ de înaltă calitate. 

 

VI. FUNDAMENTAREA MINIMALĂ ŞI MAXIMALĂ A PROIECTULUI 

Proiectul se justifică prin dorinţa de a ajuta dezvoltarea liberă, completă şi armonioasă  

a individualităţii umane, formarea unei personalităţi deschise spre cunoaştere, creativitate, 

progres şi toleranţă. 

In contextul schimbarilor determinate de reforma structurala a procesului de 

învăţământ şi a reformei curriculare, Grădiniţa cu Program Prelungit Iani'S Club va avea 

ca misiune  furnizarea unei educaţii de calitate, respectând nevoile şi particularităţile copiilor, 

toate realizate de cadre didactice bine pregătite şi dedicate celor mici, intr-un mediu cald şi 

atractiv pentru copii. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani'S Club se doreşte a deveni o alternativă 

modernă în sistemul educaţional românesc, armonizând curriculumul în funcţie de opţiunile 

părintilor şi de resursele implicate. 

Proiectul vizează predarea continuturilor prevazute de Curriculumul pentru educatie 

timpurie şi organizarea activităţilor opţionale şi extracurriculare, în funcţie de potenţialul 

copilului, vizând pregătirea copilului pentru scoală şi viaţă. 
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Aspectul minimal al proiectului de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu 

Program Prelungit Iani'S Club se regăseşte în obiectivele specifice prefigurate pe termen 

scurt, în planul managerial, în itemii de evaluare periodică şi finală. 

Asigurarea resursei umane de specialitate se va face prin respectarea legislatiei, în ceea 

ce priveşte personalul didactic, prin încheierea contractelor de muncă pentru personalul 

nedidactic sau  contracte prestări servicii pentru personalul colaborator. 

Baza didactico-materiala necesară este pregatită pentru funcţionarea grădiniţei şi 

respectă standardele de funcţionare precizate de M.E.C. 

Curriculum-ul este stabilit pe cele două nivele de vârstă şi pe grupe, fiind stabilite 

activitătile opţionale  şi extracurriculare . 

Regulamentul Intern s-a elaborat pentru toate categoriile de personal, pentru părinţi şi 

copii. 

 

Aspectul maximal al proiectului de dezvoltare institutională al Grădiniţei cu 

Program Prelungit Iani'S Club stabileşte o proiecţie pe termen mediu şi lung, referitoare la 

demersurile concrete ce se impun a fi implementate pentru asigurarea unităţii, coerenţei şi 

continuităţii cerinţelor educative, în perspectiva pregătirii copiilor pentru  clasa pregatitoare şi  

clasa I, cu şanse egale de integrare în activitatea şcolară. 
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VII. ȚINTE STRATEGICE  

 

Pornind de la viziunea și misiunea grădiniței, de la rezultatele diagnozei și 

autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi 

modernizării instituţionale a Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club în perioada 

2020 - 2025: 

 

  

T 1. Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism 

activ, disciplină asertivă, comunicare bidirecțională, inițiativă, generatoare de 

performanță durabilă 

 

T 2. Implementarea unor programe de formare continuă și promovarea conceptului de 

îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic 

 

T 3. Creșterea vizibilității grădiniței în comunitate, prin dezvoltarea parteneriatelor 

educaționale locale, județene, naționale, în vederea îmbunătățirii prin experiențe noi a 

calității managementului instituțional 

 

T 4. Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative moderne 

 

T 5. Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență 

profesională și a performanței durabile 
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VIII. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 Obiectivele propuse în ,,Planul de dezvoltare instituţională” pe următorii ani vor fi 

reluate şi realizate prin acţiuni concrete, structurate ulterior în Planul managerial, pe an şcolar, 

cu etape intermediare. 

 ,,Planul de dezvoltare instituţională“ va fi în permanenţă actualizat şi modernizat, în 

funcţie de evoluţia grădiniţei, problematica specifică şi legislaţia în vigoare. 

 

VIII.1 RESURSE STRATEGICE 

 Resursele strategice sunt reprezentate, în primul rând, de resursele umane, cadre didactice 

bine pregătire din punct de vedere profesional, preşcolarii şi părinţii acestora, comunitatea 

locală,  etc. (beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei) 

 Resursele materiale şi financiare, reprezentate de baza materială a grădiniţei şi resursele 

financiare disponibile pentru implementarea planului de dezvoltare instituţională. 

VIII. 2 OPŢIUNI STRATEGICE  

Optiuni strategice: 

Actiunile prioritare propuse vizează următoarele domenii:  

 

A. Capacitatea institutionala (structurile institutionale, administrative si manageriale, 

baza materiala si resursele umane): 

 organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor; 

 organizarea managementului institutional, a structurilor administrative si manageriale; 

realizarea unui management participativ; 

 imbunatatirea mediului fizic al Grădiniţei Particulare cu Program Prelungit Iani'S 

Club; 

 dezvoltarea resurselor umane prin politicile de management: aplicarea conceptului de 

cadru didactic profesionist, precum si a conceptului de director/manager de 

unitate scolara profesionist. 
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B. Eficacitatea institutionala (rezultatele invatarii, activitatea financiara a organizatiei): 

 imbunatatirea mediului educational; organizarea procesului instructiv-educativ; 

 promovarea ofertei educationale prin folosirea politicilor de marketing – pliante, punct 

de informare, site etc.; 

 aplicarea metodelor activ-participative, folosirea metodelor activ-participative si a 

aplicatiilor practice; 

 implicarea unitatii in programe si proiecte nationale si internationale; 

 distribuirea fondurilor pentru reabilitarea spatiilor dedicate procesului instructiv 

educativ; 

 achizitionarea de echipament educational de actualitate. 

 

C. Managementul calitatii (strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii, proceduri 

privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor 

desfasurate, proceduri obiective si transpatente de evaluare a rezultatelor invatarii, 

proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral, baza de date actualizată 

sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii, transparenta informatiilor de 

interes public cu privire la programele de studii si dupa caz, certificatele, diplomele si 

calificarile oferite, functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, 

conform legii): 

 stabilirea activităților extracurriculare; 

 realizarea graficului de monitorizare, control si evaluare al directorului pe 

compartimente; 

 realizarea bazei de date a centrului financiar bugetar; 

 transparenta informatiilor cu privire la documentele de evaluare;  

 functionarea Comisiei de evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC); 

 procurarea documentelor oficiale in ceea ce priveste activitatea comisiei; 

 aplicarea metodologia de evaluare institutionala, fisele de evaluare si standardele 

de autorizare. 
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 Motivarea necesitatii si oportunitatii optiunilor strategice prin diagnoza 

activitatii anterioare 

         Pornind de la diagnoza activitatii anterioare, realizata la nivelul unitatii, s-a optat 

pentru alegerea actiunilor prioritare mai sus mentionate, in ceea ce priveste capacitatea 

institutionala, deoarece s-a constatat necesitatea organizarii compartimentelor, consiliilor 

si comisiilor, organizarea managementului institutional, a structurilor administrative si 

manageriale pentru realizarea unui management participativ si pentru o mai eficienta 

circulatie a informatiei si comunicare. S-a constatat de asemenea si necesitatea 

imbunatatirii mediului fizic al unitatii (reabilitarea sau reorganizarea spatiilor 

educationale) precum si dezvoltarea resurselor umane (facilitarea participarii cadrelor 

didactice la cursuri de formare sau de completare a studiilor) pentru optimizarea 

capacitatii institutionale. 

        In ceea ce priveste eficacitatea institutionala, s-a optat pentru imbunatatirea 

mediului educational, pentru realizarea unui mediu educational atractiv si prietenos 

(materiale didactice expuse sau folosite la activitati). Ne-am propus activitati ce presupun 

metode didactice moderne, sustinute de activitati de dotare cu materiale si echipamente 

didactice, mijloace audio-video, carte scolara – deci cresterea calitatii educatiei. 

Beneficiarii acestor schimbari vor fi prescolarii, cadrele didactice, parintii. Astfel, pe 

parcursul activitatilor educative, cadrele didactice impreuna cu prescolarii, parintii si 

reprezentantii comunitatii locale se vor implica in amenajarea spatiilor din unitate. Din 

acest motiv consideram ca activitatile din programele  propuse vor imbunatati activitatea 

si imaginea gradinitei in comunitate.  

      Activitatile propuse au in vedere participarea unui numar cat mai mare de 

prescolari si au drept scop motivarea copiilor, dezvoltarea de abilitati si cunostinte, 

urmarindu-se in acest fel realizarea „valorii adaugate”.  

          In urma analizei de nevoi, activitatea financiara a organizatiei s-a concentrat pe 

distribuirea fondurilor pentru reabilitarea spatiilor dedicate procesului instructiv educativ 

si pe achizitionarea de echipament educational de actualitate. 

          Pornind de la analiza activitatii anterioare, in ceea ce priveste „managementul 

calitatii”, s-au stabilit activitățile extracurriculare in functie de optiunea parintilor si 
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copiilor. Pentru eficientizarea activitatii organizatiei, s-a realizat graficului de 

monitorizare, control si evaluare al directorului pe compartimente ce a prevazut 

monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate, proceduri 

obiective si transpatente de evaluare a rezultatelor invatarii, proceduri de evaluare 

periodica a calitatii personalului didactic.  

          Comisia de evaluarea si asigurarea calitatii realizeaza anual, conform metodologiei de 

evaluare institutionala, raportul de evaluare interna a organizatiei furnizoare de educatie. 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Iani’S Club îşi propune realizarea obiectivelor pe baza 

următoarelor opţiuni strategice: 

ȚINTA 1 

Opţiunea curriculară - Extinderea semnificativă a învățării în afara contextului formal al 

grupei, către  cadre nonformale și informale. 

Opţiunea resurse umane - Cultivarea unui sistem de valori și a eticii manageriale bazate pe 

transparență și comunicare în care atribuțiile și responsabilitățile sunt cunoscute și respectate 

în toate compartimentele. 

Opţiunea resurse finanicare și materiale - Crearea condițiilor materiale care să favorizeze 

dezvoltarea unei culturi organizaționale bazată pe performanță durabilă. 

Opţiunea relaţii comunitare - Dimensionarea relației grădiniță – familie – comunitate din 

perspectiva reconsiderării grădiniței ca centru educațional și sprijin pentru comunitate. 

 

ȚINTA 2 

Opţiunea curriculară - Eficientizarea procesului de predare – învățare- evaluare prin 

participarea cadrelor la cât mai multe cursuri de formare continua. 

Opţiunea resurse umane - Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu nevoile grădiniței. 

Opţiunea resurse finanicare și materiale - Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi 

alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului grădiniței  

Opţiunea relaţii comunitare - Adaptarea și dezvoltarea reusrselor umane ale grădiniței pentru 

a oferi servicii la nevoile și cerințele comunității. 
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ȚINTA 3 

Opţiunea curriculară - Practicarea unei educații timpurii fundamentată pe dezvoltarea socio-

emoțională, cu accent pe valori acceptate. 

Opţiunea resurse umane - Stimularea participării cadrelor didactice la derularea de proiecte 

de parteneriat locale/regionale/naționale/internaționale, în vederea lărgirii sferei de influențare 

pozitivă a imaginii instituției. 

Opţiunea resurse finanicare și materiale - Atragerea de resurse alternative de finanțare care 

să satisfacă nevoile de finanțare și dezvoltare a instituției. 

Opţiunea relaţii comunitare - Dezvoltarea unui parteneriat comunitar bazat pe implicare, 

eficientă și calitate, în consens cu exigențele comunității printr-un marketing adaptat nevoilor 

acesteia. 

 

ȚINTA 4 

Opţiunea curriculară - Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi cabinetelor cu 

echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Opţiunea resurse umane - Organizarea spaţiilor auxiliare în raport cu specificul unităţii de 

învăţământ şi standardele de pregătire profesională 

Opţiunea resurse finanicare și materiale - Alocarea resurselor financiare necesare creării 

unei mediu educațional adaptat standardelor de calitate. 

Opţiunea relaţii comunitare – Asigurarea cadrului necesar desfășurării serviciilor oferite 

grădiniță, conform nevoilor și cerințelor comunității. 

 

ȚINTA 5 

Opţiunea curriculară - Eficientizarea procesului de predare – învățare-evaluare, în vederea 

atingerii standardelor de performanță. 

Opţiunea resurse umane - Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu dinamica 

procesului de schimbare.  

Opţiunea resurse finanicare și materiale-Îmbogățirea constantă a bazei materiale și 

informaționale necesare derulării unui învățământ integrat, incluziv, centrat pe copil și nevoile sale. 

Opţiunea relaţii comunitare - Dimensionarea relației parteneriale grădiniță – familie pe 

coordonatele sprijinului reciproc și al implicării active a instituției în viața comunității. 



   
 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2020-2025       PAGINA  57 / 66 

 

VIII. 3 REZULTATE AŞTEPTATE 

 

Rezultatele aşteptate vizează în principal: 

 Grădiniţa să asigure tuturor copiilor condiţii optime şi şanse egale, respectarea 

drepturilor copilului şi a demnităţii personale; 

 Asigurarea unor condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul 

activităţilor grădiniţei; 

 Însuşirea de către copii a unor norme de conduită socială; 

 Conţinuturi curriculare adaptate vârstei preşcolarilor; 

 Creşterea prestigiului grădiniţei la nivel local; 

 Utilizarea optimă a resurselor financiare; 

 Respectarea şi parcurgerea curriculumului, realizarea obiectivelor propuse; 

 Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin participarea la 

programe de formare. Parcurgerea treptelor de perfecţionare; 

 Conducere democratică, participarea cadrelor didactice la luare deciziilor; 

 Revitalizarea infrastructurii existente; 

Pentru toate ţintele strategice se vor dezvolta programe specifice, cu responsabili clar 

specificaţi care vor realiza, acolo unde este necesar, şi programe suplimentare. Pentru 

realizarea scopurilor acestui proiect, au fost stabilite următoarele programe: 

- Program pentru pregătirea cadrelor didactice; 

- Program pentru îmbunătăţirea bazei materiale a grădiniţei; 

- Program pentru întărirea parteneriatului grădiniţă – familie – comunitate. 

 

 

IX. CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REVIZUIREA 

PROIECTULUI  

 

În elaborarea planului am consultat: 

 cadrele didactice, în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie 

urmărite pentru realizarea misiunii pe care grădinița și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților, pentru a determina așteptarile acestora și modul 

în care acestea au fost atinse până acum;  
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 au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le 

dezvoltăm în etapele următoare; 

Consultările au fost realizate în perioada iunie – septembrie 2019, perioada de 

elaborare a proiectului și la începutul fiecărui an școlar, pentru a putea realiza 

revizuirea sa. 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

 întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării 

țintelor, etapă cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în “baza de 

date a grădiniței”); 

 analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în 

raport cu obiectivele și termenele propuse; 

 costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și 

ceea ce am obținut; 

 calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 

Monitorizarea se va realiza prin: 

 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul 

“problemelor bine structurate”; 

 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul 

“problemelor structurate impropriu”; 

 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de 

situațiile concrete; 

Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o 

vom folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

 eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

 economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

 eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și 

economicitate; 

 efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce 

trebuie să facem; 
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În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al 

beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de grădinița noastră. 

 

Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având 

în vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității 

educației: 

 măsura în care personalul grădiniței (cadre didactice, personal auxiliar, personal 

nedidactic), părinți, preșcolari, actori educaționali din comunitate s.a. 

adoptă/participă/inițiază procese de schimbare; 

 măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită 

schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de calitate; 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru 

evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de 

implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul 

costurilor, oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

Planurile manageriale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au 

contribuit la realizarea acestora. Membrii comisiilor din unitate își vor evalua activitatea, în 

orizontul sarcinilor care le revin, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite 

din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea 

învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. 

Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a 

obiectivelor din planul managerial. 

Directorul grădiniței este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan și are datoria 

de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de 

acțiune. 

Proiectul va fi monitorizat permanent prin planificările periodice pe domenii de 

activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

Activitatea de monitorizare este realizată de directorul instituţiei, responsabilul comisiei 

pentru curriculum şi Comisia CEAC, pe baza programărilor făcute. Se vor avea în vedere, în 

special, punctele slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile prezentate în rapoartele întocmite. 
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Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor, la un 

moment dat, pentru eficientizarea activităţii tuturor compartimentelor grădiniţei şi pentru 

realizarea ţintelor strategice propuse. 

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educational. 

Principala grilă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă 

cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, 

comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele 

disfuncţionalităţi. 

 Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanţele obţinute şi cele 

intenţionate precum şi corectarea rezultatelor în sensul dorit. 

     Procesele prin care se asigură calitatea sunt: 

 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi 

extracuriculare); 

 Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin 

organizarea situaţiilor de învăţare; 

 Activitatea cadrelor didactice la grupa, în unitate şi în comunitate; 

 Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 

 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 

 Asigurarea comunicării cu factorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi 

cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa 

şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii; 

 Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 

 Evaluarea se va face periodic, la date aprobate de Consiliul de Administraţie al 

Grădiniţei cu Program Prelungit Iani’S Club, fără a se depăşi 6 luni, iar la sfârşitul 

perioadei de derulare a proiectului se va face o evaluare sumativă. 

 Sursele de date vor fi: 

 Indicatori şcolari, inclusiv indicatorii SNIE; 

 Oferta curriculară privind opţionalele şi programele extracurriculare; 
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 Activitatea copiilor reflectată prin documentele de evaluare  și în portofoliile 

copiilor; 

 Evaluarea formativă a copiilor şi documentele de evaluare completate; 

 Activităţile extracurriculare; 

 Procesele verbale ale Consiliului de Administraţie; 

 Rapoartele / procesele verbale ale comisiilor (curriculum, CEAC, control intern 

managerial, proiecte si programe educative); 

 Rapoartele individuale ale cadrelor didactice; 

 Chestinarele către părinţi; 

 Chestionarele aplicate învăţătorilor pentru copiii care au intrat în procesul de 

şcolarizare; 

 alte instrumente de evaluare și monitorizare CEAC. 

Instrumente de evaluare: 

 Autoevaluarea; 

 Chestionare de evaluare; 

 Observaţia; 

 Fise de apreciere; 

 Înregistrări video; 

 Rezultatele materiale ale proiectelor; 

 RAEI; 

 fișele de evaluare anuală. 

Itemi de evaluare: 

 Calitatea învăţării; 

 Calitatea comunicării şi a relaţiilor interpersonale; 

 Calitatea managementului instituţiei. 
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PROGNOZA  PRIVIND SITUATIA  LA  ÎNVĂȚĂTURĂ 

In viitorii 5 ani ne propunem: 

 însuşirea, de către copii, a achiziţiilor fundamentale prevăzute prin Curriculum 

naţional pentru învăţământul preşcolar, programe care să asigure un bogat 

caracter educativ, formativ al activităţii din grădiniţă; 

 evaluările să fie cât mai fidele, obiective și concludente  și fiecare educatoare 

să realizeze planuri de remediere, dezvoltare sau performanță pentru copiii din 

grupa pe care o conduce; 

 semestrial și anual, CEAC va realiza o statistică a planurilor remeiale, de 

recuperare/dezvoltare/performanță pentru fiecare grupă. 

 

PROGNOZA PRIVIND TRAIECTUL ŞCOLAR AL VIITORILOR ABSOLVENŢI 

 dezvoltarea parteneriatului cu şcoli din localitate, care să cunoască activitatea, 

specificul, performanţele grădiniţei şi care să preia copiii din grădiniţă-cel puţin două 

parteneriate anual; 

 anual, responsabilul cu activitatea de parteneriat va prezenta, în CA, un raport privind 

traiectul școlar a câte trei copii de la grupele care au plecat la școală (cu referire la 

medii/arri curriculare, aptitudini, rezultate la extracurriculare, comportamente). 

 

STRATEGIA DE URMARIRE A EVOLUTIEI  PERFORMANTELOR SCOLARE 

In viitorii 5 ani ne propunem să obţinem: 

 păstrarea parteneriatului cu Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea, unde educatoarele vor 

participa la ședințele Comisiei pentru curriculum si la alte activitati metodice; 

 colaborarea cu celelate scoli din oras, participarea la şedinţele de Comisie pentru 

curriculum, la cercurile pedagogice, ceea ce va asigura suportul pentru cunoaşterea 

evoluţiei ulterioare a copiilor din grădiniţă; 

 aceasta va fi responsabilitatea CEAC. 
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PROGNOZA  PRIVIND   REZULTATELE  LA   ACTIVITATILE  

EXTRACURRICULARE 

 numirea unei comisii care se va ocupa special de problematica activităților 

extracurriculare (comisia pentru proiecte si programe educative); 

 conştientizarea părinţilor despre rolul şi importanţa activităţilor extracurriculare 

precum şi asigurarea unor fonduri suficiente, prin buget, care să susţină desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare sunt factori care ne vor sprijini ca, în fiecare semestru şi 

an şcolar, să asigurăm o paletă bogată a activităţilor extracurriculare; 

 anual, coordonatorul pentru proiecte si programe educative va prezenta un Plan 

managerial dar și un Raport complex al activității anuale, cu documente și dovezi-

expoziție cu rezultatele activităților extracurriculare. 

STRATEGIA  DE DEZVOLTARE A CDȘ-urilor 

 numirea unei comisii care se va ocupa special de problematica CDȘ-urilor; 

 respectarea procedurii privind activităţile opţionale, cu accent pe programe care să 

susţină dezvoltarea personalităţii copilului, exploatarea talentelor, satisfacerea unor 

nevoi dar şi pregătirea pentru şcoală; 

 consultarea părinților, cunoașterea fiecărui copil, așa încât proiectarea CDȘ-urilor să 

fie fundamentată pe aptitudinile reale ale copiilor, dar și pe finalitățile programei 

pentru învățământul preșcolar. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 prevederi bugetare pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în 

special formarea educatoarelor pentru organizarea unor cluburi și opționale care să 

particularizeze grădinița; 

 prevederi bugetare pentru cursuri de igienă, conform OM 1955/1995, cu modificările 

ulterioare; 

 anual, fiecare educatoare va dovedi parcurgerea unor cursuri de formare și dezvoltare 

profesională și acumularea a cel puțin 30 credite; 

 toate educatoarele vor participa la activitățile metodice organizate la nivel judetean; 

 directorul grădiniței va organiza semestrial activităţi demonstrative, work-shop-uri, 

mese rotunde, dezbateri, lecţii demonstrative care să implice educatoarele grădiniței, 
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să contribuie la popularizarea activităților din grădiniță, dar să contribuie și la 

formarea profesională a personalului; 

 organizarea de către grădinița noastră, pe perioada fiecărui  ciclu de învățământ, a unui 

cerc pedagogic/întâlnire a directorilor de grădinițe din localitate, pentru un schimb de 

bune practici în managementul educațional. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. Evaluarea asigură legătura cu planul managerial anual şi este un factor de identificare 

a progresului şi raportare a rezultatelor către conducerea unităţii. 

Evaluarea are ca scop îmbunătăţirea proiectării, informarea beneficiarilor asupra rezultatelor 

şi oferirea de feed-back, analiza impactului la nivel local.  

Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile 

septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea 

învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii 

directi și indirecti ai grădiniței. 

 

X. BUGET ESTIMATIV 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

al Gradinitei Particulare cu Program Prelungit Iani'S Club 

pe anii de învăţământ: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,2024-2025 

  MII LEI/AN SCOLAR 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

0 1 2 3 4 5 6 

1 TITLUL I - VENITURI 
(rd.2+rd3+rd4+rd5+rd6),total, din care : 

497.74 790.00 1,131.40 1,488.40 1,695.10 

2 1.1  Venituri din taxe de şcolarizare 417.44 592.50 756.90 1,008.90 1,163.10 

3 1.2. Venituri din fonduri europene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 1.3  Venituri din sponsorizări si subventii 40.30 157.50 374.50 479.50 532.00 

5 1.4. Venituri din donaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 1.5  Alte surse 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 

7 TITLUL II - CHELTUIELI  CURENTE 
(rd.8+rd.24+rd.44+rd.49+rd.50+rd.59),total, 
din care : 

460.00 653.00 824.00 1,467.94 1,633.43 

8 CAP.I - Cheltuieli de personal ( rd.9+rd.19) 343.54 586.67 876.94 1,152.53 1,287.27 

9 1.Cheltuieli salariale, total, din care:   269.54 438.67 654.94 896.53 1,031.27 
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10 1.1.Cheltuieli cu salariile personalului de 
conducere, brut 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 1.2.Cheltuieli cu salariile pers. didactic şi 
didactic auxiliar, brut 

180.59 288.15 426.34 588.35 678.39 

12 1.3 Cheltuieli cu personalul nedidactic, brut 88.95 139.03 204.45 281.61 323.97 

13 1.4 Fond de premii 0.00 5.25 11.03 12.13 13.02 

14 1.5 Prima de vacanţă 0.00 6.25 13.13 14.44 15.88 

15 1.6 Indemnizaţii plătite unor persoane din 
afara unităţii 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 1.7 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 1.8 Alte drepturi salariale în bani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 1.9 Cheltuieli salariale în natură - Tichete de 
masă 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 2.Impozite şi contribuţii aferente 
salariilor,total, din care: 

74.00 148.00 222.00 256.00 256.00 

20 2.1. Aferente salariilor personalului de 
conducere 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 2.2. Aferente salariilor personalului didactic 
şi nedidactic auxiliar 

46.89 67.01 99.15 136.83 157.77 

22 2.3. Aferente salariilor personalului 
nedidactic 

23.09 32.33 47.55 65.49 75.34 

23 2.4. Alte contribuţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 CAP.II. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
(rd.25+rd.36+rd.40+ rd.43), total,din care: 

66.19 86.07 103.69 122.64 134.12 

25 1. Bunuri şi servicii, total, din care : 62.69 78.57 94.09 110.88 121.18 

26 1.1.Furnituri de birou 6.35 4.73 5.20 5.72 6.29 

27 1.2.Materiale pentru curăţenie 8.61 9.47 10.91 12.50 13.75 

28 1.3.Incălzit, iluminat şi forţă motrică 7.70 8.82 10.16 11.64 12.81 

29 1.4.Apă, canal şi salubritate 0.44 0.50 0.74 1.00 1.10 

30 1.5.Carburanţi şi lubrifianţi 6.77 7.45 9.76 12.00 12.91 

31 1.6.Piese de schimb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

32 1.7.Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33 1.8.Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 
internet 

0.32 0.35 0.40 0.46 0.50 

34 1.9.Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional 

20.00 31.50 39.60 48.51 53.36 

35 1.10.Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare 

12.50 15.75 17.33 19.06 20.46 

36 2. Bunuri de natura obiectelor de inventar, 
total, din care : 

3.50 7.50 9.60 11.76 12.94 

37 2.1.Uniforme si echipament 1.25 3.00 4.20 5.15 5.66 

38 2.2.Lenjerie şi accesorii de pat 1.50 3.00 3.60 4.41 4.85 

39 2.3.Alte obiecte de inventar 0.75 1.50 1.80 2.21 2.43 
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40 3.Deplasări, detaşări, transferări,total, din 
care: 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 3.1.Deplasări interne, detaşări, transferări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

42 3.2.Deplasări în străinatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 4.Materiale de laborator, materiale 
sanitare, total 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

44 CAP.III - Cercetare-dezvoltare,total, din 
care: 

19.87 23.31 30.06 37.88 41.67 

45 1.Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 0.25 0.53 0.69 0.87 0.95 

46 2.Consultanţă şi expertiză 16.87 18.09 23.13 29.14 32.05 

47 3.Pregătire profesională 1.50 2.60 3.50 4.41 4.85 

48 4.Protecţia muncii 1.25 2.10 2.75 3.47 3.81 

49 CAP.IV - Transferuri curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

50 CAP.V -  Alte cheltuieli, total, din care: 21.18 32.70 34.86 38.35 42.18 

51 1.Burse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

52 2.Finanţarea unor programe şi proiecte U.E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

53 3.Reclamă şi publicitate 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 

54 4.Protocol şi reprezentare 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 

55 5.Prime de asigurare non-viaţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

56 6.Chirii 20.69 32.17 34.60 38.06 41.86 

57 7.Fondul Preşedintelui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

58 8. Alte cheltuieli (comisioane şi dobânzi 
bancare, cheltuieli judiciare şi 
extrajudiciare,tichete cadou şi alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii) şi altele n.c.a. 

0.16 0.21 0.26 0.29 0.32 

59 CAP.VI. - Cheltuieli de capital, total, din 
care: 

61.29 83.45 105.95 116.54 128.19 

60 1.Construcţii 34.25 49.20 52.92 58.21 64.03 

61 2.Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

0.00 15.00 31.50 34.65 38.12 

62 3.Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale 

11.04 7.00 8.40 9.24 10.16 

63 4.Alte active fixe 16.00 12.25 13.13 14.44 15.88 

Director, 

Prof. Moca Victoria 


