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În urma redactării Planului de dezvoltare instituțională 2020 - 2025, țintele strategice stabilite pentru anul școlar 2020-2021 din 

Grădinița cu Program Prelungit  Iani's Club sunt: 

Ținta 1. Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism activ, disciplină asertivă, comunicare 

bidirecțională, inițiativă, generatoare de performanță durabilă 

Ținta 2. Implementarea unor programe de formare continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor 

profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Ținta 3. Creșterea vizibilității grădiniței în comunitate prin dezvoltarea parteneriatelor educaționale locale, județene, naționale, în vederea 

îmbunătățirii prin experiențe noi a calității managementului instituțional. 

Ținta 4. Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative moderne 

Ținta 5. Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență profesională și a performanței durabile 

Opțiunile strategice sunt elaborate pe cele patru domenii funcționale, trasând direcții clare de acțiune şi au în vedere 

următoarele aspecte:  

a) Dezvoltarea curriculară  

✓ Nevoile beneficiarilor;  

✓ Resursele necesare realizării finalităţilor propuse;  

✓ Dezvoltarea în cadrul curriculumului la decizia şcolii a unor opţionale adecvate pe baza consultării părinţilor.  
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b) Dezvoltarea resurselor umane ce presupune formarea personalului ca parte integrantă a resurselor umane  

✓ Valorificarea potenţialului de care dispun angajaţii, în acord cu principiile şi finalităţile organizatorice;  

✓ Dezvoltarea personalului în raport cu nevoile, obiectivele, exigenţele grădiniței;  

✓ Dezvoltare profesională, în acord cu nevoile individuale de dezvoltare în domeniul profesional.  

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

✓ Identificarea resurselor extrabugetare;  

✓ Repararea/ recondiţionare dotărilor existente, a materialelor;  

✓ Achiziţia de materiale necesare unui învăţământ de calitate după o atentă examinare a ofertelor şi negocieri pentru obţinerea de 

facilităţi suplimentare;  

✓ Achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea punctelor de documentare, a bazelor de date.  

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare - are în vedere atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali pentru extinderea și 

eficientizarea parteneriatelor şi activităţilor derulate, prin iniţierea şi implicarea în proiecte şi prin realizarea parteneriatelor cu familia şi 

cu comunitatea locală.  
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Având în vedere țintele, în urma analizei opțiunilor strategice pe domenii funcţionale, folosind cât mai eficient resursele 

disponibile și evaluând costurile fiecărei opțiuni, a contextului socio-economic, a nevoilor prioritare, a rezultatelor aşteptate, s-au stabilit 

programe ce au în vederea cele patru domenii funcționale:  

 

✓ Program de eficientizare și creștere a calității educației furnizate de grădiniță – domeniul Curriculum  

✓ Program de îmbunătățire a performanțelor cadrelor didactice – domeniul Resurse umane  

✓ Program de dezvoltare a bazei materiale și a condițiilor în care se dezvoltă copiii – domeniul Resurse materiale și financiare  

✓ Program de îmbunătățire a relațiilor cu comunitatea – domeniul Relații comunitare 
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DOMENIUL CURRICULUM 

Ținta strategică 1: Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism activ, disciplină asertivă, comunicare 

bidirecțională, inițiativă, generatoare de performanță durabilă 

  
Domeniu: Curriculum 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 1.1 Extinderea 

semnificativă a învățării 

în afara contextului 

formal al grupei, către 

cadre nonformale și 

informale 

A1. 

Structurarea 

influențelor 

formative și 

orientarea lor 

către acele zone 

care acționează 

pozitiv și direct 

asupra 

copilului, 

activând funcția 

de integrare 

socială 

(activități 

culturale, 

sportive de 

voluntariat, 

ecologice, etc);  

Director 

Responsabil 

comisie 

extracurricula

ră  

Permanent Resurse umane și 

de timp 

Realizarea unor 

parteneriate cu instituții 

resursă, pentru 

organizarea unor tipuri 

de activități (artistico- 

plastice, teatru de 

păpuși, de voluntariat), 

„Clubul copiilor, 

Organizația Salvați 

copiii,  Agenția pentru 

Protecția Mediului, 

Asociația tinerilor 

voluntari, etc); 

Nr. de înregistrare a 

proiectelor și 

parteneriatelor încheiate 
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A 2. Extinderea 

relațiilor cu 

mediul social, 

cultural, școlar, 

cu alți membri ai 

comunității 

pentru a oferi 

copiilor 

experiențe 

relevante, 

atractive; 

Responsabil 

comisie 

extracurricula

ră  

Permanent Resurse 

financiare și 

umane 

Participarea anuală la 

2-3 activități de 

voluntariat (donații în 

scop umanitar, de 

ecologizare a unor 

spații apropiate, etc); 

Rapoartele responsabilului 

de comisie extracurriculară 

 

 A 3. Organizarea 

activităților 

nonformale care 

să dezvăluie 

vocații, pasiuni, 

talente în 

formare; 

 

A4. Crearea unui 

mediu de învățare 

accesibil pentru 

toți copiii, pentru 

a asigura șanse 

egale. 

 

Responsabil 

comisie 

extracurricula

ră 

 

 

 

 

 

 

Director 

Educatoare 

Permanent 

 

 

 

 

 

Anual 

Resurse 

financiare și 

umane 

 

 

 

Resurse umane, 

materiale, de 

timp, de 

informaţie, de 

expertiză 

Desfășurarea a 2 

activități de tip out- 

door de fiecare grupă; 

 

 

 

Formarea personalului 

în această chestiune 

Rapoartele responsabilului 

de comisie extracurriculară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

 CEAC 
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Ținta strategică 5: Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență profesională și a performanței durabile  

Domeniu: Curriculum 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 2.1 Eficentizarea 

procesului de 

predare – învățare 

– evaluare în 

vederea atingerii 

standardelor de 

performanță  

A 1. Parcurgerea 

integrală a curriculum-

ului național prin 

corelarea domeniilor 

de dezvoltare a 

preșcolarilor cu o 

proiectare didactică 

care relaționează cu 

domeniile 

experiențiale; 

Director 

Responsabil 

comisie 

Curriculum 
 

Septembrie 

2020- Iunie 

2021 

 

Fonduri 

proprii 

Proiectarea demersurilor 

instructiv- educative 

personalizate într-o 

corelație conformă între 

nivelurile macro și micro 

Elaborarea de instrumente 

didactice de interpretare 

personală a programei 

școlare în contexte 

educaționale diverse 

A 2. Centrarea 

abordării curriculare 

pe problematica vieții 

reale, pe aspecte 

relevante, 

semnificative așa cum 

apar ele în context 

cotidian; 

Director 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

 

Septembrie 

2020- Iunie 

2021 

Fonduri 

proprii 

Interacțiune adecvată cu 

preșcolarul, expunerea la 

stimuli variați a dezvoltării 

fizice, cognitive, de limbaj, 

socio-emoționale, progres 

semnificativ în plan 

intelectual al preșcolarului; 

70% dintre copii să atingă 

cerințele programei 
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 A 3. Proiectarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor de învăţare 

cu implicarea activă a 

elevilor în propriul 

proces de formare-

învăţare centrată pe 

copil 

Procese 

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 

 

Semestrial Director 
Resurse umane, materiale, 

financiare, de timp, de 

informaţie 

 

 

Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

 

Ținta strategică 4 : Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative moderne 

Domeniu: Curriculum 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 3.1 

Modernizarea 

infrastructurii şi 

dotarea atelierelor 

şi cabinetelor cu 

echipamente 

performante pentru 

asigurarea unei 

pregătiri teoretice 

şi practice de 

calitate. 

A 1. Organizarea 

spaţiilor de învăţare în 

raport cu specificul 

unităţii de învăţământ şi 

standardele de pregătire 

profesională: 

-Identificarea 

necesităţilor. 

-Alegerea celor mai 

avantajoase oferte. 

Achiziţionarea de 

mobilier pentru grupele 

de copii. 

 

 

 

Director  

  

 

Septembrie 

2020 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, de 

timp, de 

informaţie, 

de expertiză 

Materiale didactice pe 

discipline 

Mobilier adaptat copiilor 

Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

Analize ale Consiliului de 

administraţie 

 

CEAC  
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A 2. Asigurarea 

cadrului necesar 

desfăşurării orelor de 

educaţie fizică 

conform normelor 

prevăzute de 

programă. 

Consiliul de 

Administraţie  

  

 

Septembrie 

2020 

Resurse 

materiale, 

financiare, de 

timp, de 

informaţie, 

de expertiză 

Teren de sport şi de joacă 
Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

Analize ale Consiliului de 

administraţie 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE  

Ținta strategică 1: Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism activ, disciplină asertivă, comunicare 

bidirecțională, inițiativă, generatoare de performanță durabilă 

Domeniu: Resurse umane 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 1.2 Cultivarea 

unui sistem de 

valori și a eticii 

manageriale, bazate 

pe transparență și 

comunicare, în care 

atribuțiile și 

responsabilitățile 

sunt cunoscute și 

A 1. Consolidarea și 

dezvoltarea culturii 

organizaționale pe 

elemente constitutive: 

- valorificarea 

factorului uman în 

viața organizației în 

funcție de calitățile 

individuale; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

 

  

Conform 

graficului 

 

Fonduri 

proprii 

Performanțe individuale, 

organizaționale; 

Diminuarea 

individualismului; 

Adeziune totală la cultura 

organizațională;  

 

Respect față de valorile 

organizaționale; 

Coeziunea grupului; 

 



 

PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021        Pagina 10 / 25 

 

respectate de toate 

compartimentele  

- recunoașterea și 

motivarea personalului 

care obține 

performanțe: diplome, 

aprecieri, nominalizări 

în materialele de 

analiză, recomandări 

favorabile; 

- implicarea în 

procesul decizional a 

resurselor umane care 

demonstrează 

competențe 

profesionale, prin 

structurile de 

conducere ale 

instituției, coordonarea 

unor acțiuni a unor 

grupuri de lucru; 

- valori și credințe 

împărtășite de toți 

membrii organizației; 

- identitate 

organizațională prin 

ritualuri și ceremonii: 

sărbătorirea 

Crăciunului , a 

deschiderii noului an 

școlar, a încheierii 
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anului școlar, etc. 

 

  
A 2. Constituirea 

anuală a organismelor 

funcționale ale 

instituției în 

conformitate cu 

prevederile legale; 

stabilirea clară a 

atribuțiilor fiecărui 

membru al comisiilor; 

Director 

CP, CA 

Conform 

graficului 

 

Fonduri 

proprii 

Decizii referitoare la 

comisii, însoțite de liste 

de atribuții, precum și 

inventare de portofolii; 

Ședințe de lucru 

lunare în vederea 

monitorizării 

realizării 

atribuțiilor 

organismelor 

funcționale; 

 

Fişe de autoeva- 

luare/monitorizare 

 

 A3.Procedura 

comunicării interne, 

externe și 

interinstituționale în 

concordanță cu 

politicile 

educaționale; 

Procedura corectă a 

circuitelor 

documentelor; 

Director 

CP, CA 

 

07.09.2020 Fonduri 

proprii 

-100% personal, părinți 

informați asupra 

procesului de comunicare 

internă – externă; 

-100% personal didactic 

auxiliar și personal 

nedidactic, cunoașterea 

circuitului documentelor; 

Procedurile aprobate în 

CA 
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 I. A4. Încurajarea 

parteneriatului cadru 

didactic-copil-părinte 

printr-o abordare 

firească, unitară și 

durabilă a demersurilor 

educaționale inițiate 

atât față în față, cât și 

în caz de nevoie prin 

intermediul învățării 

online. 

 

Director 

CP, CA 

 

Permanent  
100% personal, părinți 

Proceduri aprobate în CA 

 I. A5. Adaptarea 

permanenta instituției 

la condițiile și 

cerințele speifice 

pentru 

preîntâmpinarea 

răspândirii virusului 

SARS-COV-2 și 

pentru organizarea 

unui mediu 

educațional sigur, 

prietenos și 

stimulativ 

 

 

 

II.  

Director 

CP, CA 

 

Permanent  
100% personal, părinți 

Proceduri aprobate in CA 
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Ținta strategică 2: Implementarea unor programe de formare continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor 

profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Domeniu: Resurse umane 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 5.2 Dezvoltarea 

resurselor umane 

în concordanță cu 

nevoile grădiniței. 

A 1. Parcurgerea de 

către cadrele didactice 

a unor cursuri 

universitare în 

specialitatea postului, 

precum și a unor 

masterate pentru alte 

specializări;  

 

  

Director 

Cadre 

didactice 

 

 

  

 

Conform 

graficului 

 

 

Fonduri 

proprii 

Creșterea calității resurselor 

umane, profesionalizarea 

resursei umane; 

Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

 

Analize ale Consiliului de 

administraţie 

 

CEAC 

Diplomele obținute 

 

A 2. Dezvoltarea 

personală şi 

profesională a cadrelor 

didactice prin: 

-Actualizarea 

competenţelor de bază 

şi a cunoştinţelor 

Responsabil 

cu 

perfecţionarea 

 

August 

2021 

 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, de 

timp, de 

informaţie, 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

 

Responsablii comisiilor 

Evaluări ale Consiliului 

Profesoral 

 

Analize ale Consiliului de 

administraţie 
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didactice şi din 

domeniul disciplinei. 

-Dobândirea de noi 

competenţe 

-Iniţierea în utilizarea 

de noi metode şi 

materiale 

-Încurajarea inovaţiei 

-Favorizarea 

interdisciplinarităţii şi 

dezvoltarea lucrului în 

echipă 

Responsablii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

Permanent 

Permanent  

de expertiză metodice 

 

Cadrele didactice 

. 

 

CEAC  

 

Ținta strategică 3: Creșterea vizibilității grădiniței în comunitate prin dezvoltarea parteneriatelor educaționale locale, județene, naționale, 

internaționale, în vederea îmbunătățirii prin experiențe noi a calității managementului instituțional 

Domeniu: Resurse umane 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 4.2 Stimularea 

participării 

cadrelor 

didactice la 

derularea de 

proiecte, de 

parteneriat 

locale/regionale/n

A 1. Deschiderea 

personalului instituției 

spre înscrierea și 

participarea în 

companii ale 

comunității pe diferite 

paliere de activitate: 

ecologic, civic, 

Director 

Cadre 

didactice 

 

 

  

 

Conform 

graficului 

 

 

Fonduri 

proprii 

-Schimbare de mentalitate, 

atitudine pozitivă, 

dinamism; 

-7 activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

 

Satisfacția beneficiarilor 

 



 

PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021        Pagina 15 / 25 

 

aționale în 

vederea lărgirii 

sferei 

de influențare 

pozitivă a imaginii 

instituției 

 

  

cultural, umanitar; 

-Proiectarea și 

organizarea unor 

activități extrașcolare 

în beneficiul 

comunității și al 

instituției; 

-Identificarea de noi 

parteneri în derularea 

proiectelor 

educaționale 

tradiționale și inițierea 

nuală a unui nou 

proiect, popularizarea 

activităților realizate 

prin proiecte. 

  
 A 2. Formarea şi 

motivarea personalului 

pentru promovarea 

unei atitudini deschise 

faţă de comunitate 

Director 
Iunie 2021 Resurse 

umane, 

materiale, de 

timp, de 

informaţie, 

de expertiză 

Activităţi în folosul 

comunităţii 

Satisfacția beneficiarilor 

 

 A3.Redimensionarea 

parteneriatului 

Gradinita-familie-

copil, bazat pe spiritul 

Consilier 

Educativ 

octombrie 

2020 - 

martie 

Resurse 

umane, 

materiale, de 

Activităti deschise 

părintilor 

50% din părinţi implicaţi 

Satisfacția beneficiarilor 
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cooperant, pragmatic, 

deschis spre ceea ce 

înseamnă valoare. 

 

 

 

2021 timp, de 

informaţie, 

de expertiză 

 
 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE  

Ținta strategică 1: Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism activ, disciplină asertivă, comunicare 

bidirecțională, inițiativă, generatoare de performanță durabilă 

Domeniu: Resurse materiale și financiare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 1.3 Crearea 

condițiilor 

materiale care să 

favorizeze 

dezvoltarea unei 

culturi 

organizaționale 

bazată pe 

performanță 

durabilă 

  

A 1. Cuprinderea în 

planul de buget anual 

sume pentru 

amenajarea sălilor de 

grupă, vestiarelor, alte 

spații cu resurse 

materiale necesare, 

conform dotării 

minimale (corpuri 

mobilier pentru 

zonarea spațiului 

sălilor de grupă); 

Director 

Contabil 

Administrator 

de patrimoniu 

 

 

 

  

Conform 

graficului 

 

 

Fonduri 

proprii 

Mobilier în concordanță cu 

numărul preșcolarilor din 

grupă și avizat OMS; 

 

Satisfacția beneficiarilor 
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A 2. Documente 

școlare în conformitate 

cu legislația școlară în 

vigoare pentru 

învățământul 

preșcolar; 

 

Director 

CA 

 

Conform 

graficului 

 

 

Fonduri 

proprii 

Achiziționarea de 

documente școlare 

necesare; 

Materialele didactice din 

unitate 

Ținta strategică 5: Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență profesională și a performanței durabile 

  

Domeniu: Resurse materiale și financiare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 2.3 Îmbogățirea 

constantă a bazei 

materiale și 

informaționale 

necesare derulării 

unui 

Învățământ 

integrat, incluziv, 

centrat pe copil și 

nevoile sale 

 

  

A 1. Cuprinderea în 

planul de buget al 

fiecărui an sume 

pentru îmbogățirea 

calității spațiilor 

școlare conform 

prevederilor 

curriculare și tipului de 

unitate și în acord cu 

principiile educației 

incluzive 

Director 

CA 

Contabil 

 

 

  

 

31.12.2020 

 

 

Fonduri 

proprii 

Alocarea a 20% din bugetul 

aporbat pentru dezvoltarea 

bazei materiale în 

conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

 

Bugetul aprobat 
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 A 2. Igienizarea și 

repararea spațiilor 

existente. 

 

 

 

 

 

Director 

Administrator 

de patrimoniu 

Contabil 

 

Permament 

 

Fonduri 

proprii 

Spații igienizate, reparate. 
Avizele obținute anual 

Ținta strategică 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative modern 

  

Domeniu: Resurse materiale și financiare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de performanță Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 3.3 Alocarea 

resurselor 

financiare necesare 

creării unui mediu 

educațional de 

calitate  

  

A 1. Cuprinderea în 

planul de buget 

general a resurselor 

financiare necesare în 

vederea dotării cu 

tehnologie informatică 

conform normativelor 

pentru educație 

timpurie a tuturor 

sălilor de grupă și 

îmbogățirea bazei 

logistice cu 

echipamente (ecrane 

de proiecție, înlocuirea 

Director 

CA 

Contabil 

 

 

  

 

Septembrie 

2020- iunie 

2021 

 

 

Fonduri 

proprii 

Tablă interactivă; 

2-3 softuri 

educaționale/pe an/pe 

grupă;  

 

Baza materială a 

grădiniței 
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a jumătate dintre 

calculatoare, softuri 

educaționale pentru 

toate domeniile 

experiențiale, video 

proiectoare, cărți 

electronice, table 

interactive); 

 A 2. Utilizarea 

tehnologiei 

informatice pentru 

constituirea bazei de 

date a grădiniței – 

evidența 

documentelor, 

inventarul bibliotecii, 

parteneriate, 

monitorizări, evaluări, 

etc. 

 

 

Director 

Secretar 

Administrator 

de patrimoniu 

 

Permament 

 

 

Fonduri 

proprii 

Bază de date în format 

electronic. 
Verificarea Bazei de date 

electronice. 

 

 

 

 

Ținta strategică 2: Implementarea unor programe de formare continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor 
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profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Domeniu: Resurse materiale și financiare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 1.3 Sustinerea 

financiara parțială  

din partea grădiniței, 

pentru a merge la 

cursuri de 

perfecționare 

 

  

A 1. Sustinerea 

financiara si 

facilitarea 

participarii 

cadrelor didactice 

ale unitatii   la 

cursuri de 

calificare si 

perfectionare   la 

seminarii, 

simpozioane 

Director 

Comisia 

metodica, 

Comisia 

pentru 

perfectionare 

si formare 

continua 

 

 

  

 

Iunie 2021 

 

Fonduri proprii 

Oferta de formare 
 

Baza de date activitati de 

perfectionare si formare 

continua 

Protocoale de colaborare, 

acorduri de parteneriat cu 

diferiti furnizori de 

activitati de formare si 

perfectionare 

 A 2. Sustinerea 

cadrelor didactice 

pentru 

completarea 

studiilor 

pedagogice 

universitare la 

facultati de 

pedagogie 

acreditate în 

România 

 

Director, 

Comisia 

pentru 

perfectionare 

si formare 

continua  

 

Iunie 2021 

 

Fonduri proprii 

 

Cadre didactice 

calificate 

 

Diplome de absolvire, 

adeverinte 
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 DOMENIUL RELAȚII COMUNITARE 

Ținta strategică 1: Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe competență, profesionalism activ, disciplină asertivă, comunicare 

bidirecțională, inițiativă, generatoare de performanță durabilă 

  

Domeniu: Relații comunitare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 1.4 Dimensionarea 

relației grădiniță- 

familie-comunitate din 

perspectiva considerării 

grădiniței ca centru 

educațional  

  

A 1. Încheierea de 

parteneriate cu 

reprezentanți ai 

comunității, 

instituții: 

Primărie, DSP, 

poliție, ISU, școli, 

grădinițe, 

asociații non-

guvernamentale, 

fundații, ONG-uri 

în scopul 

dezvoltării unei 

ritmicități 

relațiilor 

parteneriale în  

favoarea 

Director 

CA 

Contabil 

 

 

  

Permanent 

 

 

Fonduri proprii 

Întărirea colaborării 

grădiniței cu 

comunitarea; 

Creșterea prestigiului 

grădiniței în 

comunitate; 

Cunoașterea activității 

grădiniței de către 

comunitate; 

Creșterea gradului de 

securitate a 

preșcolarilor în 

instituția școlară; 

Sporirea calității vieții 

copiilor; 

Sporirea eficienței 

actului didactic;  

 

Prestigiul grădiniței în 

comunitate. 
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grădiniței și a 

comunității  

Ținta strategică 5: Creșterea calității procesului instructiv educativ, a nivelului de competență profesională și a performanței durabile  

Domeniu: Relații comunitare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 

O 2.4 Dimensionarea 

relației parteneriale 

grădiniță-familie pe 

coordonatele 

spriinului reciproc și a 

implicării 

active a instituției în 

viața comunității. 

  

A 1. Dezvoltarea 

în instituțiile 

preșcolare 

componente ale 

unității cu 

personalitate 

juridică, a unui 

mediu incluziv 

care să faciliteze 

implicarea 

părinților în viața 

și activitatea 

acesteia; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

 

  

Permanent 

 

 

Fonduri proprii 

Strategia de dezvoltare 

cu comunitatea; 

100% colaborare cu 

grădinița și 

comunitatea;  

 

„Vizibilitatea” grădiniței 

în comunitate. 

 

 A 1. Implicarea 

părinților pe căi 

informale: 

discuții libere cu 

părinții despre 

copil, progresul 

Director 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

 
Fonduri proprii 

Creșterea 

responsabilității 

părinților față de 

grădiniță; 

Cunoașterea politicilor 

grădiniței: misiune, 

Satisfacția beneficiarilor 
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acestuia,probleme 

identificate, 

soluții oferite; 

ședințe cu 

părinții, lectorate 

tematice; 

participarea 

părinților la 

activități 

organizate în 

grupă/grădiniță: 

serbări, expoziții, 

activități 

demonstrative, 

jocuri; 

 

 

 

 

 

 

viziune, ținte și opțiuni 

strategice; 

Ținta strategică 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente educative moderne 

  

Domeniu:: Relații comunitare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 
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O 3.4 Adaptarea ofertei 

de servicii la nevoile și 

cerințele comunității 

  

A 1. Abordarea 

curriculumului 

educațional care 

să valorizeze 

creditatea socio-

cognitivă și 

particularitățile 

mediului socio- 

cultural de 

proveniență a 

fiecărui copil; 

Extinderea 

relațiilor cu 

mediul social, 

cultural cu 

comunitatea 

locală pentru 

oferirea de 

experiențe 

relevante, 

atractive; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

 

  

Permanent 

 

 

Fonduri proprii 

Grad de adaptare 

ridicat al copilului la 

mediul grădiniței; 

Parteneri localiCentrul 

Cultural, voluntari, 

profesori de 

specialitate, actori, 

instructori de dans; 

 

Satisfacția beneficiarilor 

 

Ținta strategică 3: Creșterea vizibilității grădiniței în comunitate prin dezvoltarea parteneriatelor educaționale locale, județene, naționale, 

internaționale, în vederea îmbunătățirii prin experiențe noi a calității managementului instituțional  

Domeniu: Relații comunitare 

Obiective specifice Activități Responsabili Termen Resurse Indicatori de 

performanță 

Instrumente de 

monitorizare și evaluare 
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O 4.4 Dezvoltarea unui 

parteneriat comunitar, 

bazat pe implicare 

eficientă și calitate, în 

consesn cu exigențele 

comunității, printr-un 

marketing adaptat 

nevoilor acestora. 

  

A 1. Evaluarea 

calității serviciilor 

educaționale 

oferite de 

grădiniță: 

consiliere, 

sanitare, de 

îngrijire și 

ocrotire, 

educaționale; 

Director 

Responsabil 

cu 

promovarea 

imaginii 

grădiniței 

 

 

 

Permanent 

 

 

Fonduri proprii 

Curriculum flexibil 

adaptat nevoilor 

clienților educaționali; 

Spații igienizate; 

Preșcolari sănătoși; 

 

Satisfacția beneficiarilor 

 

 A 2. Promovarea 

imaginii 

organizației în 

comunitate prin 

forme și acțiuni 

specifice 

Director 

Responsabil 

cu 

promovarea 

imaginii 

grădiniței 

 

Permanent 

 

Fonduri proprii 
Premii obținute, flyere, 

reviste, etc. 
Identificarea instituției în 

comunitate 

Director: 

prof. Moca Victoria 

 


