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           Prezentul raport urmareste sa prezinte, succint, actiunile derulate la nivelul unitatii 

de invatamant – Gradinita cu program prelungit Iani’s Club - in anul scolar 2020-2021, 

asa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul scolar 2020-2021 si 
din obiectivele strategice cuprinse in Planul de dezvoltare institutionala al unitatii. 
            De asemenea, acest raport a fost intocmit si pe baza rapoartelor de activitate ale 
diverselor comisii si compartimente din unitate. 
            Concluziile obtinute constituie premisa optimizarii atat pentru documentele strategice 
viitoare, cat si pentru Planul managerial din anul scolar 2021-2022. 
 
CONTEXTUL LEGISLATIV: 

1. Structura anului scolar 2020-2021, aprobata prin O.M.E.N. nr. 3125 din 29 ianuarie 2020;  

2. Legea educatiei nationale nr.1/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Curriculum pentru invatamantul prescolar (O.M.E.N. nr. 4694/02.08.2019); 

4. Standarde de calitate pentru invatamantul prescolar (O.M. nr. 4688/2012); 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a unitatilor de învățământ preuniversitar 

(O.M.E.C. nr. 5447/2020); 

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

completarile ulterioare; 

7. H.G. nr. 1113/2014 privind Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor 

copilului; 

8. HG nr. 418/2015 privind Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020; 

9. Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei-Orizonturi 2013-2020-2030; 

10. O.M.E.C. nr. 3189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011; 

11. Ordinul nr. 4303/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

12. O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 

13. H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

14. Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin 

O.M.E.N. Nr. 5599/21.09.2020; 

15. O.M.E.C. Nr. 3.238/05.02.2021 pentru  aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea 

16. curriculumului la decizia școlii; 

17. Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. Nr. 4619/22.09.2014, 
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cu modificările și completările ulterioare; 

18. Ordinul comun al Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii 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 (O.M.E.C. Nr. 5487/2020/O.M.S. Nr. 1494/2020); 

19. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 

20. O.M.E.C. Nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, 

precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

21. Direcţiile strategice ale M.E. pentru perioada 2020-2021; 

22. Strategia managerială a I.S.J. Ilfov pentru anul şcolar 2020-2021. 

 
I. CAPACITATE INSTITUTIONALA 

1. Datele de identificare ale unitatii si structurile manageriale existente in 
unitate in anul scolar 2020-2021: 

Denumirea unitatii de invatamant, conform Ordinului de autorizare nr. 5614/ 25.10.2016  

Gradinita cu program prelungit Iani’s Club 

Adresa: Oras Buftea, Intrarea Constructorului nr 1, Cartier Studio, Judet Ilfov  

Tel: 0722.811.874       

E-mail / Site: ianisclub@yahoo.com; www.ianisclub.ro 

 
Director: Gheorghe Petronela-Elena 
 
Coordonator Proiecte si programe educative: Pintilie Maria Magdalena   
 
Consiliul de Administratie: 

- Dedu Dana Mihaela – Manager – Presedinte consiliu 
- Gheorghe Petronela-Elena – Director – Membru  
- Pintilie Maria Magdalena – Prof. inv. prescolar– Membru 
- Paraschiv Laura – Prof. inv. prescolar - Membru 
- Gheorghe Mariana – Presedinte comitet reprezentativ al parintilor – Membru  
- Curelaru Elena – Reprezentant Parinti -  Membru 
- Gresoiu Nicusor – Reprezentant Consiliul Local – Membru.  

  Secretarul Consiliului de Administratie a fost doamna Ghita Maria Catalina, 
domnia sa neavand drept de vot in cadrul consiliului. 

 
                 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii: 

- Pintilie Maria Magdalena – Prof. inv. prescolar– Responsabil comisie 
- Gheorghe Petronela-Elena – Director – Membru 
- Marin Mariana Madalina – Prof. inv. prescolar - Membru 
- Focsa Natalia – Reprezentant Parinti – Membru  
- Suliman Liliana Carmen – Reprezentant Consiliul Local – Membru.  
 

       Comisia pentru curriculum – coordonata de doamna Paraschiv Laura. 
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            Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, comisia pentru curriculum şi-a propus 

următoarele obiective: 

1. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate grupele; 

2. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe ani de studiu, şi atingerea standardelor de 

performanţă propuse; 

3. sondarea şi analizarea opiniilor copiilor si parintilor privind desfăşurarea orelor din cadrul 

CDS în anul şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta 

curriculară a anului şcolar următor, care să corespundă şi solicitărilor copiilor/parintilor; 

4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDS 

şi realizarea acestora; 

6. elaborarea unui sistem de evaluare eficient a cunoştinţelor şi deprinderilor prescolarilor, 

dobândite în cadrul activitatilor la nivelul unitatii de invatamant, cat si in cadrul activitatilor 

cuprinse in CDS; 

7. întocmirea unui raport anual de activitate. 

 

           Pentru realizarea acestor obiective, a fost elaborat planul de activitate al comisiei 

pentru anul scolar 2020-2021, inregistrat cu nr. 232 din 25.10.2020, in care au fost 

planificate acţiuni de dezbatere, analiza a anumitor documente elaborate la nivelul unitatii, 

precum si stadiul implementarii CDS la nivelul grupelor, dar si anumite referate realizate de 

cadrele didactice. 

 

  Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor 

didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea 

strategiilor eficiente adaptate la specificul temei, cu accent pe latura formativă, în 

concordanţă cu cerinţele educative moderne.  

Toate documentele elaborate de catre Comisia pentru curriculum a unitatii de 

invatamant au fost dezbatute in cadrul Consiliului Profesoral si supuse aprobarii Consiliului 

de Administratie. 

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat conform Curriculum-ului pentru educatia 

timpurie, aprobat prin O.M.E.N. Nr. 4694/02.08.2019. 
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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 

     

Activităţile desfăşurate de către cadrele didactice ale fiecărei grupe au fost activităţi 

integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie 

de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi 

interesele copiilor din grupă. 

          Fiecare educatoare a desfăşurat proiecte tematice după noul curriculum. Atât 

proiectele tematice planificate, cât şi desfăşurarea în sistem integrat a activităţilor a 

presupus existenţa unei baze materiale bogate, adecvate, care s-a realizat cu ajutorul 

părinţilor. 
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          Această modalitate de realizare a activităţilor cu preşcolarii a presupus desfăşurarea 

activităţii didactice în echipă, contribuind la stimularea cooperării între cadrele didactice. 

  Comisii cu caracter permanent existente in unitate, in anul scolar 2020-2021:  

- Comisia pentru activitatea cu parintii 

- Comisia de control managerial intern 

- Comisia pentru curriculum 

- Comisia pentru proiecte si programe educative 

- Comisia pentru SSM 

- Comisia pentru gestionarea SIIIR 

- Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii 
 

  Comisii cu caracter temporar existente in unitate, in anul scolar 2020-2021: 

- Comisia pentru receptia si inventarierea bunurilor din patrimoniu 

- Comisia de casare 

- Comisia pentru inscrierea copiilor in unitate. 

 

2. PERSONAL DIDACTIC – AUXILIAR: 

- 1 Contabil 

- 1 Manager  

- 1 Consilier/Logoped 

- 1 Secretar 

3. PERSONAL NEDIDACTIC: 

- 2 Bucatari 

- 1 femeie de serviciu 

- 3 ingrijitoare 

- 2 asistenti medicali 

 

4. PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021: 

 

  
TOTAL NORMAL PRELUNGIT SAPTĂMÂNAL 

Nr. 
grupe 

Nr. copii 
Nr. 

grupe 
Nr. 

copii 
Nr. 

grupe 
Nr. 

copii 
Nr. 

grupe 
Nr. copii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. TOTAL, din care: 3 47   3 
47 

  

a. Grupa mică 1 
18 

  1 
18 

  

b. Grupa mijlocie 1 
15 

  1 
15 

  

c. Grupa mare 1 
14 

  1 
14 

  

 



 

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Gradinita P.P. Iani’s Club, 2020-2021  Pag. 7 / 33  

 

 
5. BAZA MATERIALA A UNITATII DE INVATAMANT: 
 

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 

 

 
Unitatea are in dotare tehnica IT, dupa cum urmeaza: 

Numarul de computere: 

Numar de calculatoare utilizate in administratie (cabinet director, cancelarie, secretariat, 
biblioteca etc) 

2 

Numar calculatoare utilizate exclusiv de cadrele didactice 2 

Numar calculatoare utilizate in activitati cu prescolarii si de catre prescolari 4 

Numar de calculatoare cu acces la internet, utilizate in activitati cu prescolarii si de catre 
prescolari 

4 

 



 

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Gradinita P.P. Iani’s Club, 2020-2021  Pag. 8 / 33  

 

II. EFICACITATE INSTITUTIONALA 

 
1. Managementul procesului de predare – invatare – evaluare 

 
a) Oferta curriculara din anul scolar 2020-2021 

 

În anul şcolar 2020-2021, unitatea de invatamant si-a desfasurat procesul instructiv-

educativ în conformitate cu prevederile Curriculum-ului pentru educatia timpurie, aprobat 

prin O.M.E.N. Nr. 4694/02.08.2019. 

          Grădiniţa a urmat politica educaţionala naţională, la care s-a adaugat curriculumul la 

decizia grădiniţei, bazat pe specificul local, pe resursele materiale, umane şi de timp.  

 Astfel, la nivelul unitatii s-au desfasurat urmatoarele activitati optionale si cluburi: 
Activitati optionale 

- Grupa mica: „În lumea poveștilor și poeziilor” 
- Grupa mijlocie: „Să creștem mari și sănătoși” 
- Grupa mare: „De la joc...la educație financiară” 

 

Cluburi 

- Limba engleză – Forever friends 

- Dans și gimnastică de relaxare 

- Logopedie și Dezvoltare personal 

 
b) Frecventa la grupa in anul scolar 2020-2021 

 

 

2. Managementul carierei 

2.1 Perfectionarea/dezvoltarea profesionala a personalului didactic 

In ceea ce priveste formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din 

unitate, obiectivele avute in vedere pe parcursul anului scolar 2020-2021 au fost urmatoarele:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ-evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii prescolarilor către 

unitatea noastră şi spre performanţă;  

4. Eficientizarea lucrului în echipă, în procesul instructiv-educativ. 

  Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea 

reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, 

Nr. absente Nivel prescolar 

Nr. de absente motivate 1037 

Nr. de absente nemotivate 0 

Total absente 1037 
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cadrele didactice din unitatea noastră au fost implicate intr-o varietate de astfel de activităţi, 

unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului 

educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului 

didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.  

 Responsabilul cu formarea si dezvoltarea profesionala a aplicat chestionare, ghiduri 

de interviu pentru identificarea nevoilor de perfecţionare/formare continuă ale cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii rezultate 

în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente. Consiliul Profesoral si Consiliul 

de Administratie au fost permanent informate asupra activitatii de perfectionare / formare din 

unitate. 

  Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul activitatii metodice saptamanale de la nivelul 

unitatii;  

 prin participări la cercuri pedagogice, sesiuni de comunicări etc. 

 

Astfel, pe parcursul anului scolar 2020-2021, cadrele didactice din unitate si-au 

imbogatit portofoliul de formari si perfectionare prin urmatoarele activitati: 

 
NR. 

CRT. 
NUME si 

PRENUME 

FUNCTIA/ 

FORMA DE 

ÎNCADRARE 

 

DENUMIREA CURSURILOR DE FORMARE ABSOLVITE 

INSTITUȚIA LA CARE  A ABSOLVIT CURSUL 

ADEVERINȚĂ/ CERTIFICAT, nr.       /din...... 

1. Gheorghe 

Petronela-

Elena 

DIRECTOR 

Profesor 

detașat în 

intersul 

învățământ.p

e funcția de 

director  

2020 - Curs formare “ Tehnologie digitala : aplicatii mobile si platforme 

de invatare in virtualizarea educatiei moderne’’- CCD Ilfov ,Adeverintă 

nr 701/07.10.2020 

 – Program de formare continuă CRED- Curriculum relevant,educație 

deschisă pentru toți, CCD Ilfov, Adeverintă 

nr.2332/CRED/B/24.06.2020 

2021- Curs formare „ Ma educ pentru viitor”, Asociatia Rubik educatie 

alternativă, Adeverință de participare din 25.03.2021 

2. 

 

Pintilie 

Maria-

Magdalena 

Profesor 

învățământ 

preșcolar/ 

 

 

2020 - Curs de pregatire in acordarea primului ajutor de baza și 

defribilare externa automată – Certificat eliberat de Societatea 

Natională de Crucea Roșie Romania, Certif. Nr.1682/ 17.12.2020 

- Program de formare continua ,,Educatie incluzivă - dileme si 

provocări pentru o scoala incluzivă a viitorului’’ –Asociația Pro EURO 

Cons Romania, decembrie 2020- februarie 2021  - Adeverință nr 1006-

1/ 16.02.2021 

2021 – Program de formare continua “ Drepturile copilului in lumea 

virtuală ’’,CCD Ilfov – Adeverintă nr 101/23.02.2021 
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 - Curs de formare ‘’Evaluarea si  terapia logopedică in tulburările de 

pronunție ‘’- Asociatia Centrul de Cominicare si Dezvoltare Umana 

Phoenix, Diplomă  de Participare – feb 2021  

- Participare la Evenimentul Național “ Prevenirea Traficului de 

Persoane “ –Asociatia HoltIS in cadrul programului 

-Program de formare “ Appreciative Alchemy in Parenting “ Certificat 

de Participare nr. 1779/16.02.2021 

3 Marin 

Mariana-

Mădălina 

Profesor 

învățământ 

preșcolar/ 

 

2020- Curs de pregatire in acordarea primului ajutor de baza și 

defribilare externa autoamata – Certificat eliberat deSocietatea 

Natională de  Crucea Roșie Romania, Certif. Nr. 1680/17.12.2021 

-Program de formare continuă ‘’Educatie incluzivă - dileme si provocări 

pentru o scoala incluzivă a viitorului’’ –Asociația Pro EURO Cons 

Romania, decembrie 2020- februarie 2021  

2021 – Program de formare continua“ Drepturile copilului in lumea 

virtuală ’’, CCD Ilfov – Adeverintă nr 148/24.02.2021 

-Curs de formare ‘’Evaluarea si  terapia logopedică in tulburările de 

pronunție ‘’- Asociatia Centrul de Cominicare si Dezvoltare Umana 

Phoenix, Diplomă  de Participare – feb 2021  

4 Nistor 

Daniela 

Gabriela 

Educatoare  

 

Universitaea din Bucuresti – Facultaea de Psihologie si Stiintele 

Educatiei- Pedagogia invatamantului primarsi prescolar – licenta- anul 

I 

7 Moraru 

Mariana 

Valentina 

Profesor 

învățământ 

preșcolar 

2020 - Curs formare “ Tehnologie digitala : aplicatii mobile si platforme 

de invatare in virtualizarea educatiei moderne’’- CCD Ilfov - Adeverintă 

nr 558/11.09.2020 

 – Program de formare continuă CRED- Curriculum relevant,educație 

deschisă pentru toți, CCD Ilfov, Adeverintă nr.1746 

/CRED/B/21.02.2020 

-  Curs formare – ,,Tehnici de motivare a elevilor prin NLP” – Adev. 

seria NLP nr. 6473/17.03.2021 – SC SELLification SRL 

8 Paraschiv 

Laura  

Profesor 

învățământ 

preșcolar 

2021-  Participarea la Webminar-ul ‘’ Cum Integrezi  Improvizatia in 

Activitatea didactica’’- Adev. Nr. 83/26.02.2021 
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2.2 Managementul activitatilor educative 

Activitati extracurriculare desfasurate in anul scolar 2020-2021: 

NR. 

CRT

. 

DENUMIREA 

EXTRACURRICUL

ARULUI 

OBIECTIVUL  

 

NR.  

PARTICIPANTI 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

PERIOADA 

DE DESF. 

1.  ,,Din nou la 

grădiniță.....Un 

altfel de an școlar’’ 

lecție de ecologie in 

mijloculnaturii , 

pescuit sustenabil 

15 prescolari/ 1 cadru 

didactic/ 1 fondator/ 1 

director 

Lacul Crevedia 14 

septembrie 

2020 

2.  „Curățel și 

murdărel “ -Teatru 

in aer liber   

Vizionarea unei 

piese de teatru 

educativa pentru 

fixarea normelor de 

igiena in contextul  

pandemiei 

34 prescolari/ 4 cadre 

didactice/ 1 fondator/ 1 

director 

Curtea 

Grădiniței 

18 

septembrie 

2020 

3.  ,,Festivalul 

Toamnei’’ 

 

Organizarea unor 

ateliere de pictura- 

elemente de toamnă  

ședință foto in 

decorul de toamnă, 

degustare de fructe 

și legume,  atelier de 

sculptat dovleci 

40 prescolari/ 5 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

În grădiniță 22 – 23 

octombrie 

2020 

4.  ,,Ziua Educației’’ Organizarea unor 

evenimente de 

promovare a 

educatiei : ateliere 

de lucru  : grupa 

mică si grupa 

mijlocie „ Copacul 

 Educatiei ’’ , grupa 

mare atelierul ’’ Cum 

ar fi fost educația 

fără stlilou ” –

prezentare despre 

invenția  lui 

Petrache Poenaru , 

activitate practica- 

colaj -  Stiloul    

40 prescolari/ 3 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

În grădiniță 05 

octombrie 

2020 
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5.  ,,Cămara 

toamnei’’ 

 

activitate 

gospodareasca de 

pregatire a 

conservelor,    

muraturilor pentru 

iarna  

45 prescolari/ 5 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

În grădiniță 14 -15 

octombrie 

2020 

6.  ,,Culorile Toamnei 

2020’’  

 

concurs online de 

creatie plastica  

organizat de Centrul 

Cultural Buftea  

17 prescolari/ 3 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

Online- in 

colaborare cu 

Centrul Cultural 

Buftea 

28-29 

noiembrie 

2020 

7.  ,,Ziua Drepturilor 

Copiilor’’ 

 

activitate online 

trimisa parintilor 

pentru dezvoltarea 

inteligentei 

emotionale si a 

disciplinei pozitive 

14 prescolari/ 2 cadre 

didactice/ 1 director/1 

fondator/ parintii 

Online 20 

noiembrie 

2020 

8.  ,,La multi ani 

,Romania !’’ 

 

activitate online  : 

prezentarea portlui 

romanesc,  

Activitate practica: 

tricolorul    

23 prescolari/ 3 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator/ parintii 

 

Online  

9.  ,,Astazi vine Mos 

Nicolae!’’ 

activitate online – 

confecționare 

ghetuta lui Mos 

Nicolae 

40 prescolari/ 3 cadre 

didactice/ parintii 

Online 6 decembrie 

2020 

10.  ,,Moş Craciun, 

drag si bun!’’ 

Organizarea unor 

activitati specifice 

perioade 

Craciunului:  

confectionare 

decorațiuni pentru 

brad, interpretare 

colinde, poezii in 

scoul promovarii 

traditiilor romanesti. 

40 prescolari/5 cadre 

didactice/1 director/ 1 

fondator/ parintii 

Online 22 

decembrie 

2020 

11.  ,,Ziua Culturii – 

Luceafărul poeziei 

românești’’ 

Activitate de celebrare 

a marelui poet M. 

Eminescu, de 

promovare a culturii 

40 prescolari/ 3 cadre 

didatice/ 1 director/ 1 

fondator  

Online 15 ianuarie 

2021 
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12.  Concurs de 

pictură ,, Iarna pe 

uliță’’-  2021, 

Centrul Cultural 

Buftea 

Participarea 

prescolarilor la un 

concurs de creatie 

plastica pe tema 

schimbarilor 

anotimpurilor 

7 prescolari/ 2 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

Online 26- 27 

ianuarie 

2021 

13.  ,,Micii Olimpici’’ Organizarea unui 

concurs international 

online de cunostinte 

generale 

25 prescolari/ 4 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator/ părinții 

Online 22 -29 

ianuarie 

2021 

14.  ,,Bucuriile Iernii’’ Participarea copiilor 

la un concurs 

interscolar 

interjudetean de 

creatie plastica 

6 prescolari/ 3 cadre 

didactice/ 1 director/ 1 

fondator 

Online 22 februarie 

2021 

 

2.3 Parteneriate educationale incheiate in anul scolar 2020-2021:  

N

r. 

C

rt

. 

INSTITUȚIA 

PARTENERĂ 

 

DENUMIREA  SAU 

TEMA 

PARTENERIATULU

I 

SCOPUL PARTENERIATULUI PERIOADA  NR. PARTICI-

PANȚI 

 

PERIOADA 

DE 

DESFĂȘURARE 

1.  

Cabinet 

Medical 

Individual  

Pediatrie  

Dr. Iulia Niță 

Parteneriat 

Grădiniță – 

Cabinet 

Medical 

Pediatrie 

Realizarea triajului 

epidemiologic împreună cu 

asistentul grădiniței si 

implementarea măsurilor de 

prevenire și combatere a 

răspândirii îmbolnăvirii cu 

noul virus SARS-Cov 2. 

Colaborarea în vederea  

informării preșcolarilor și a 

copiilor cu privire la 

păstrarea normelor de 

igienă colectivă și 

individuală, menținerea 

stării bune de sănătate și 

combaterea înbolnăvirilor 

 

2020-2021 

 

47 copii/ 3 

cadre didactice/ 

1 director/ 1 

fondator/ 

familiile 

preșcolarilor 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 
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2.  

PFA Onica 

Marilena 

Florentina 

Contract de 

colaborare 

Grădiniță – 

Persoana 

Fizică Autoriată 

Onica Marilena 

Florentina 

Organizarea unor Cursuri 

de dans, exercitii de 

gimnastică si miscare de 

relaxare 

2020-2021 45 prescolari/4 

cadre didactice/ 

1 director/ 1 

fondator 

Pe tot 

parcursul 

anului 

3.  

Școala 

Gimnaziala 

Nr.2, Buftea 

Parteneriat 

Grădiniță-

Școală- ,,Și eu 

voi fi ca tine!’’ 

Găsirea unor modalități 

viabile de colaborare între 

educatoare și învățătoare 

pentru integrarea școlară a 

copiilor și pregătirea 

părinților pentru integrarea 

copiilor în activitatea 

școlară 

2020-2021 15 preșcolari/ 3 

cadre didactice/ 

2 directori/ 1 

bibliotecar/ 1 

fondator 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

4.  

Editura 

EuroStar 

Kids 

Parteneriat 

Editura 

EuroStarKids – 

Grădiniță 

Concursul 

,,Micii 

Olimpici’’ 

Organizare  voncurs 

internațiional interdisciplinar 

pentru  nivelul preșcolar 

 

 

2020-2021 

 

24 presc./ 3 

cadre didactice/ 

1 fondator/ 1 

director/ 

familiile copiilor 

 

Ianuarie 2021 

5.  

Grădiniţa cu 

Program 

Prelungit 

Nr.6 Buzău  

Parteneriat 

Grădiniță-

Grădiniță 

Obiectivul prezentului 

Protocol de colaborare îl 

reprezintă colaborarea 

instituţională în vederea 

promovării şi desfăşurării  

activităţilor din cadrul 

Proiectului educațional 

Concurs judeţean „Simfonia 

anotimpurilor” 

2020-2021 6  presc. / 3 

cadre didactice/ 

1 director 

 

6.  

Crucea 

Roșie  Ilfov 
Parteneriat 

Crucea Roșie 

Ilfov- Grădiniță 

Educarea preșcolarilor si a 

aprtinatorilor in spiritul 

solidaritatii, , realizarea de 

activitati de educatie pentru 

sanatate,interventii in ccaz 

de urgenta, prim ajutor. 

2020 – 

2021 

 

47 copii/ 6 

cadre 

diadactice/ 2 

directori / 1 

fondator/ 

familiile copiilor 

Pe tot 

parcursul 

anului 
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7.  

Primăria 

Orașului 

Buftea 

Parteneriat  

 Primaria 

Orasului 

Buftea- 

Grădiniță 

Colaborarea in vederea 

desfasurarii activitatilor 

recreative, in aer liber ale 

prescolarilor in conditii de 

sigurantă. 

2020-  

2021 

45 copii/ 3 

cadre 

diadactice/ 2 

directori / 1 

fondator/ 

familiile copiilor 

Pe tot 

parcursul 

anului 

8.  

Centrul 

Cultural 

Buftea 

Parteneriat  

 Centrul 

Cultural 

Buftea- 

Grădiniță 

Activități comune de 

promovare a grădinitei în 

cadrul 

comunității,dezvoltarea și 

stimularea creativității 

copiilor, a gistului literar-

artistic, organizarea unor 

sebări, concursuri cu 

participarea ambelor părți. 

2020 – 

2021 

 

45 copii/ 3 

cadre 

diadactice/ 2 

directori / 1 

fondator/ 

familiile copiilor 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 
2.4 Concursuri pentru prescolari desfasurate in anul scolar 2020-2021: 

DENUMIREA CONCURSULUI FAZA (locală, 

națională, internaț.) 

Premiul obținut/ locul Data desfășurării 

1. Festivalul ,, Culorile 
Toamnei’’, Editia a IX-a, 
Sectiunea pictură Centrul 
Cultural Buftea 

Locală Mențiune x 17 

preșcolari 

28 – 29 noiembrie 2020 

2. Concursul de pictură ,, Iarna 
pe uliță’’, Centrul Cultural 
Buftea 

Locală  Diploma de participare 

X 7 prescolari 

 26 – 27 ianuarie 2021 

3. Proiectul Interdisciplinar cu 
participare Internațională 
,,Micii Olimpici’’ 

Internațională Premiul I x 25  

preșcolari 

22 - 29 ianuarie 2021 

4. Concursul județean,,Bucuriile 
Iernii’’, ediția I din cadrul 
Proiectului educațional ,, 
Simfonia anotimpurilor’’, 
Gradinita cu P.P. Nr. 6, Buzău 

Națională Premiul I 

Premiul II 

26 februarie 2021 

5. Concursul Național de  
Creație Artistico-Plastică 
,,Mărțișoare zâmbitoare’- 
Proiectul educational ,, 
Mândru că sunt român’’’, 
Ediția a IX-a , Online, Arad, 1 
Martie 2021 

Națională Premiul I x 9 preșcolari 1 martie 2021 
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2.5 Alte proiecte in care unitatea de invatamant a fost implicata in anul scolar 2020-
2021:  
 

2.5.1 PUBLICAȚII ALE CADRELOR DIDACTICEL: 

Numele și prenumele 
cadrului didactic 

TITLUL/DENUMI
REA 

PUBLICAȚIEI 

ISBN/ 
ISSN 

PREMII EDITURA ANUL 

Dedu Dana-Mihaela, Pintilie 
Maria-Magdalena, Ghiță 
Cătălina, Marin Mădălina 

Revista  
Iani’s Club 

ISSN/I
SSN-L  
2784-
0859/ 

Premiul I – sectiunea 
preșcolari la Concursul 
județean al CCD Ilfov – 

Revista Ilfoveană 

,,Tipar 
NonStop’’ SRL 

2021 

 

2.5.2 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI 
ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR  
ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

Nr crt. Tema activității Perioada 

1 “Nu violenta ne face mai puternici” – lectura dupa imagini Noiembrie 

2 ,Toti diferiti, toti egali!“ (Ziua Internationala a Drepturilor Omului) Decembrie 

3 30 Ianuarie Ziua Internațională a Nonviolenței în școli- “Să întelegem violenţa” Ianuarie 

4 “Cine este vinovatul?” - joc didactic Februarie 

5 22 Martie- Ziua Internationala pentru Eliminarea Discriminarii- activitate integrata Martie 

6 “Dar pentru prietenul meu!” – activitate artistico-plastica Aprilie 

7 Joc “Baloanele colorate” Mai 

 

III. Managementul calitatii 

       Atributiile comisiei CEAC, la nivelul unitatii de invatamant, sunt urmatoarele:  

- elaboreaza procedurile de evaluare a calitatii in unitate; 
- implementeaza procedurile elaborate; 
- informează permanent cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a calităţii; 
- efectueaza evaluarea interna si elaboreaza anual un raport de evaluare interna 

privind calitatea  educatiei, pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general 
privind calitatea educatiei si activitatea desfasurata in unitate; raportul este pus la 
dispozitia evaluatorului extern; 

- membrii comisiei se întâlnesc lunar, în şedinţe de lucru, în scopul diseminării 
observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică 
punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii 
calităţii activităţii pe diverse domenii de interes 

- elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei; 
- coopereaza cu ARACIP (agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii), cu 

alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, 
potrivit legii. 
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              Principalele direcţii de acţiune ale comisiei CEAC pe parcursului anului scolar 

2020-2021 au fost: 

 Echipa managerială a unitatii a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării 
activităţii unitatii de invatamant, prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de 
autoevaluare. 

 Conform Raportului procesului de autoevaluare pentru anul scolar 2019-2020, au 
fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie. 
Echipa managerială a realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându-se pe 
feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont 
de opiniile personalului unitatii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces 
interactiv, conştient şi responsabil.  

 S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii si activitati, concluziile fiind comunicate 
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorul 
unitatii a comunicat Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale 
privind derularea procesului instructiv-educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt 
consemnate în procesele verbale ale acestora. 

 Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în planul 
managerial şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor. 

 Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Planul managerial au fost 
revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in vigoare. 

 

Acţiunile întreprinse de CEAC pe parcursul anului scolar 2020-2021: 

 Probleme organizatorice: alegerea responsabilului şi secretarului CEAC, la inceputul 
anului scolar; 

 Stabilirea modul de aplicare a acţiunilor corective rezultate din raportul de evaluare 
internă a unitatii;  

 Stabilirea atribuţiunilor membrilor comisiei, 

 Întocmirea Planului operaţional pe anul şcolar 2020-2021; 

 Întocmirea Planului managerial pentru anul scolar 2020-2021; 

 Întocmirea Organigramei comisiei pentru anul scolar 2020-2021; 

 Finalizarea raportului de autoevaluare institutionala pentru anul scolar 2019-2020; 

 Elaborarea si aplicarea unor chestionare privind activitatea desfasurata in unitate; 

 Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare, prin analiza asistenţelor la ore, 
conform planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare-învăţare-
evaluare; 

 Întocmirea raportului anual de activitate.  
 

 Pe tot parcursul anului scolar 2020-2021, membrii comisiei CEAC au urmarit 

asigurarea calitatii in toate departamentele unitatii de invatamant si au monitorizat cu atentie 

procesul instructiv-educativ, precum si activitatea cadrelor didactice. Calitatea educatiei 
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reprezinta o prioritate permanenta pentru Gradinita cu program prelungit Iani’s Club in 

fiecare an scolar, fara exceptie. 

 Integritatea si etica sunt elemente caracteristice ale intregii activitati, atat in cadrul 

relatiilor interumane din cadrul organizatiei furnizoare de educatie, cat si in relatiile cu 

beneficiarii relevanti, cu partenerii educationali, ori cu ceilalti membri ai comunitatii locale. 

 In viziunea echipei  manageriale si a colectivului de cadre didactice, Gradinita cu 

program prelungit Iani’s Club va continua traditia de a fi un spatiu dinamic si competitiv, in 

care prescolarii se vor simti iubiti, protejati si ajutati zi de zi sa isi atinga cel mai inalt nivel de 

performanta de care sunt capabili, de a pune temelia formarii unor personalitati autonome si 

cerative, capabile de performanta si integrare socio-culturala in societatea contemporanta 

aflata in continua transformare. 

 CONCLUZII 

 Activitatea educationala si manageriala desfasurata in anul scolar 2020-2021 in 

Gradinita cu program prelungit Iani’s Club s-a realizat in baza Planului managerial pentru 

anul scolar 2020-2021, a Proiectului de dezvoltare institutionala in vigoare, precum si a 

planurilor de activitati ale comisiilor din unitate, respectand legislatia in vigoare. 

 Intreaga echipa a unitatii a depus eforturi pentru a oferi un act educational de calitate 

pentru toti copiii inscrisi in gradinita, precum si un ambient cald, stimulativ, care sa ofere un 

spijin real in procesul de predare-invatare-evaluare, chiar si in perioadele in care activitatea 

instructiv-educativa s-a desfasurat in maniera online. Încununarea muncii depuse de intregul 

colectiv s-a realizat in urma vizitei ARACIP pentru evaluarea calitatii invatamantului in urma 

căreia unitatea noastra de invatamant a fost Acreditata prin OM 4970 din 23.08.2021. 

 

 

Director:  

Prof. Gheorghe Petronela-Elena 
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Anexa 1 

GRĂDINIȚA P.P. IANI’S CLUB, BUFTEA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

ÎN IMAGINI 

Grupa mică– Activitate didactică- Comparare a caracteristicilor anotimpurilor 
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Grupa mica - Activitate didactica ,, Călătorie în univers’’ 

 

 

Grupa mijlocie ,,În lumea poveștilor’’ – activitati pe centre de interes 
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Grupa mijlocie – ,,In lumea apelor’’ – activitate didactică 
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Grupa mare - ,,Animale domestic si animale salbatice’’- activitate matematica 

  
Grupa mijlocie- Activități recreative in aer liber 
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Învățământ online, ședințe cu părinții prin aplicația Zoom, evaluare semestrială online 
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Grupa mica- activitate extracurriculara ,, Micii romanasi’’ 

 
 

Grupa mare – Domeniul limba si comunicare –Activitae didactica- Litera I 
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Grupa mare – jocuri in aer liber - ,,,Concurs- Cel mai mare bulg[re’’ 

 
 
 

Grupa mjlocie - ,,Mânuțe dibace’’- scriem, coloram, citim pe imagini 
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Activităti practice – grupa mare 
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Grupa mică - ,, Pentru mama mea’’- activitate practica 
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Grupa mare - ,,Mami, te iubesc!’’- activitate plastica 

  
 

Grupa mare- Dans si miscare de relaxare 

 



 

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Gradinita P.P. Iani’s Club, 2020-2021  Pag. 29 / 33  

 

Grupa mica - ,, In asteptarea iepurasului de Paște’’- activitate extracurriculara 

 

Grupa mare – traditia vopsirii oualor de Paște - activitate gospodareasca 
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Grupa mare – activitate extracurriculara – Cunosc drepturile copiilor! 
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Grupa mica – proiect tematic – Vara, bine ai venit! 
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Grupa mica – activitate practica – Turtita fermecata 

 

 



 

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Gradinita P.P. Iani’s Club, 2020-2021  Pag. 33 / 33  

 

Grupa mijlocie – atelier de cretie si traditii ,,Sarbatoare de Sanziene’’ 

  
Dans si gimnastica de relaxare in aer liber- grupa mijlocie 

 

Dans si gimnastica de relaxare in aer liber- grupa mare 

 

Mai multe imagini pe : www.ianisclub.ro si pagina Iani’s Club (Facebook)  


