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TITULATURA OFICIAL  A GR DINI EI: 
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 

STR. ALEEA STEJARULUI NR 12 TULCEA 

 
 

1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN I INTERN 

 DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

1. FACTORI EXTERNI APROPIA I 
 CONCUREN A: nu exist  concuren , gr dini ele cele mai apropiate nefiind considerate 
concurente, dat fiind num rul mare de solicit ri la înscrierile de la începutul anului 
colar(cu mult peste limita maxim ) 

 COSTURI: 

    —folosirea judicioas  i eficient  a resurselor financiare; 
    —identificarea unor furnizori cu pre uri minime la alimente considerate recomandate 

pentru vârsta copiilor, cum ar fi: file de pe te, miere de albine, pâine integral , carne 
refrigerat , mixt de legume, fructe confiate, cereale, etc. 

  
 PIA A: popularizarea activit ii unit ii prin mijloace mass-media 

 
 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

1. SCURT ISTORIC 

2. PREZENTAREA  RESURSELOR 

3. COMUNITATEA  LOCAL  

4. CULTURA ORGANIZA IONAL  

5. LUCRUL ÎN ECHIP  LA NIVELUL MANAGEMENTULUI 

1. SCURT ISTORIC 

GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17  a fost înfiin at  în anul 1977, într-un 
spa iu ce a avut ca destina ie ini ial  o coal  general . Cartierul de Vest unde este amplasat  a fost 
un cartier nou, construit i destinat în mare m sur  familiilor tinere, existând i acum o fluctua ie 
permanent  a acestora, fenomen social ce asigur  un num r apreciat de copii în zon .  

Gr dini a i-a început activitatea cu un num r de opt grupe de copii, la care s-au ad ugat alte 
trei grupe în incinta internatului liceului de Construc ii de pe str. 1848, actualmente Liceul „Grigore 
Moisilˮ, datorit  num rului mare de pre colari din zon .  

În anul 1979, extinderea continu  cu alte dou  grupe la parterul blocului 1Parc de pe str.Isaccei, 
completându-se astfel necesarul de spa iu i cadre didactice solicitat de cre terea demografic  din 
zon .  

În anul 1984 spa iul din incinta internatului de pe str. 1848 s-a desfiin at datorit  deterior rii i a 
punerii în pericol a securit ii copiilor, iar în 1993 i cea de pe strada Isaccei, datorit  sc derii 
demografice.  

Dotarea material  a prins contur de-a lungul timpului, prin grija conducerii i a cadrelor 
didactice care au implicat p rin i i sponsori în întreaga activitate a gr dini ei.  

Din 1993, prin participarea a trei cadre didactice din unitate la un stagiu de informare în Fran a, 
în gr dini  se promoveaz  o alternativ  educa ional  modern  – a pedagogiei active, grefat  pe 
metodele tradi ionale, în scopul alinierii educa iei române ti la standardele moderne europene.  
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În anul 1994, dou  grupe de program prelungit se transform  în patru grupe de program normal 
din cauza sc derii bru te a demografiei. În anul 2006 se revine la 7 grupe cu program prelungit, în 
2008 la 8 grupe, iar cele dou  cu program normal se transfer  cu loca ia în incinta colii Alexandru 
Ciucurencu Tulcea.  

Actualmente, gr dini a ofer  1 tip de program/program prelungit cu 8 grupe de pre colari, 15 
cadre didactice cu o înalt  inut  moral  i preg tire profesional  i 2 cadre didactice angaja i ai 
CJRAE Tulcea. Institu ia noastr  de înv mânt este renumit  în ora  i jude  prin calitatea actului 
educativ i grija acordat  pe toate planurile copiilor pre colari.  

 

2. PREZENTAREA RESURSELOR 
 INFORMA IILE DE TIP CALITATIV privind resursele umane, dezvoltarea 

curricular , managementul educa ional, resursele materiale i financiare, rela ii 
comunitare i parteneriate se reg sesc în analiza SWOT i PESTE pe domenii.  

 INFORMA II DE TIP CANTITATIV 

CURRICULARE 

La nivel de unitate de înv mânt exist :  

 materiale curriculare pentru nivelul pre colar; 
 planuri de înv mânt, programe colare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri; 
 strategii didactice moderne; 
 CD  având în vedere aptitudinile copiilor, preferin ele p rin ilor i disponibilit ile cadrelor 

didactice; 
 particip ri la proiecte i concursuri locale, jude ene, na ionale i chiar interna ionale; 
 articole în publica ii de specialitate scrise de cadre didactice ale gr dini ei; 
 lucr ri de cercetare i în curs, pentru sus inerea gradului didactic I precum i finalizarea de 

cursuri universitare cu lucrare de licen  în psihologie; 
 filme didactice (cu aviz MEN), auxiliare didactice; 
 minibibliotec  cu lucr ri, manuale de psihologie, pedagogie, metodici, ghiduri, seturi de jocuri, 

albume, etc. 
 

RESURSE UMANE 

 popula ia pre colar  2015-2016: 205 pre colari distribui i în 8 grupe cu program prelungit.  
 Personalul unit ii (2015-2016): 

Didactic: 15 cadre didactice specializarea educatoare dintre care: 
- 13 titulari  
-2 suplinitori califica i 

La care se adaug     -1 prof. logoped (angajat CJRAE); 
      -1 prof. consiliere psihologic (angajat CJRAE); 

Didactic auxiliar(2) -1 administrator de patrimoniu 
 -1 administrator financiar(1/2 norm ) 
 

Nedidactic (16) -8 îngrijitoare 
  -2 muncitori buc t rie 
  -1 sp l toreas  
  -1/2 muncitor între inere coal  

-1 i ½ paznici 
 
  Sanitar(2)  -2 asistente pediatre(angaja i ai Prim riei). 
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Calitatea personalului:  

 Toate cadrele didactice sunt calificate -13 profesori înv mânt pre colar 
-2 educatoare 

      -1 profesor logoped 
      -1 profesor psiholog 
     Dintre care: 
      -9 cadre didactice cu grad didactic I 
      -4 cadre didactice cu grad didactic II 
      -2 cadre didactice cu grad didactic definitiv 
 Didactic auxiliar: 

 1 contabil ef cu studii superioare de specialitate, 
 1 administrator cu studii medii de contabilitate; 

 
Continuarea studiilor: 2 cadre didactice/cursuri universitare; 
   1 cadru didactic/cursuri masterat. 
 
 popula ia pre colar  2016-2017: 195 pre colari distribui i în 8 grupe cu program prelungit.  

 Personalul unit ii (2016-2017): 
Didactic: 15 cadre didactice specializarea educatoare dintre care: 

- 13 titulari  
-2 suplinitori califica i 

La care se adaug     -1 prof. logoped (angajat CJRAE); 
      -1 prof. consiliere psihologic (angajat CJRAE); 
 

Didactic auxiliar(2) -1 administrator de patrimoniu 
   -1 administrator financiar(1/2 norm ) 

Nedidactic (16)             -8 îngrijitoare 
   -2 muncitori buc t rie 
   -1 sp l toreas  
   -1/2 muncitor între inere coal  

-1 i ½ paznici 
   Sanitar(2)  -2 asistente pediatre(angaja i ai Prim riei). 
 
Calitatea personalului:  

 Toate cadrele didactice sunt calificate -14 profesori înv mânt pre colar 
-1 educatoare 

      -1 profesor logoped 
      -1 profesor psiholog 
     Dintre care: 
      -7 cadre didactice cu grad didactic I 
      -5 cadre didactice cu grad didactic II 
      -3 cadre didactice cu grad didactic definitiv 
 Didactic auxiliar: 

 1 contabil ef cu studii superioare de specialitate, 
 1 administrator cu studii medii de contabilitate; 
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 popula ia pre colar  2017-2018: 193 pre colari distribui i în 8 grupe cu program prelungit.  
 Personalul unit ii (2017-2018): 

Didactic: 15 cadre didactice specializarea educatoare dintre care: 
    - 15 titulari  

La care se adaug       -1 prof. logoped (angajat  plata cu ora - CJRAE); 
        -1 prof. consiliere psihologic (angajat plata cu ora - CJRAE); 
 

Didactic auxiliar(2) -1 administrator de patrimoniu 
   -1 administrator financiar(1/2 norm ) 
 
Nedidactic (16) -8 îngrijitoare 
   -2 muncitori buc t rie 
   -1 sp l toreas  
   -1/2 muncitor între inere coal  

-1 i ½ paznici 
   Sanitar(2)  -2 asistente pediatre(angaja i ai Prim riei). 
 
Calitatea personalului:  

 Toate cadrele didactice sunt calificate -13 profesori înv mânt pre colar 
-2 educatoare 

      -1 profesor logoped 
      -1 profesor psiholog 
     Dintre care: 
      -7cadre didactice cu grad didactic I 
      -7 cadre didactice cu grad didactic II 
      -1 cadre didactice cu grad didactic definitiv 
 Didactic auxiliar: 

 1 contabil ef cu studii superioare de specialitate, 
 1 administrator cu studii superioare de specialitate, 

 
Continuarea studiilor: 1 cadru didactic /cursuri universitare; 
   
Absolven i de cursuri de formare/perfec ionare în ultimii 3 ani, dup  cum urmeaz : 
 Curs de perfecționare în gestionarea bazei de date MANAGEDU/BDNE, 2014 —1  cadru didactic; 
 Cursuri perfecționare metodiști, 2014/2015//2 cadre didactice; 
 Cursuri de igienă în fiecare an în medie 4-5 cadre personal nedidactic; 
 Program de calificare/recalificare ÎNGRIJITOR, 2015-3 personal nedidactic;  
 Curs de formare CEAC/ proiect POSDRU—Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea 

manualului de evaluare internă a calității educației-ID55668 —1  cadru didactic; 
 La un click de educație modernă și eficientă, 2014 —1  cadru didactic; 
 Program de perfecționare inspector resurse umane, feb 2013—1  cadru didactic auxiliar; 
 Curs perfecționare achiziții publice, 2014—1  cadru didactic auxiliar; 
 Proiectare curriculară centrată pe competențe, 2014-—14  cadre didactice; 
 Managementul conflictului, 2014 —2  cadre didactice, 2015/2016—13  cadre didactice; 
 Cursuri de formare: „Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitarˮ i 

„Inovare și schimbare în managementului instituțiilor de învățământ preuniversitarˮ, 2017--1 
cadru didactic; 
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 Curs de formare: „Metode de predare-învățare-evaluare în  instituțiile de învățământ 
preuniversitarˮ --august-septembrie 2017 ,14 cadre didactice; 

 Curs de formare:„Utilizarea avansată a instrumentelor TICˮ, 2016-2017-—14  cadre didactice; 
 Studii universitare, 2015—3  cadre didactice; 
 Studii postuniversitare/masterat, 2015—1  cadru didactic; 
 Grade didactice pentru 2014-2017—6  cadre didactice; 
 

Indicatori de evaluarea performan ei 
 Rezultate colare ale pre colarilor care au frecventat gr dini a—foarte bune; 
 Aprecierea pozitiv  a comunit ii locale la adresa unit ii colare, confirmat  de un num r mare de 

cereri de înscriere, din toate zonele ora ului;  
 F r  absenteism major în rândul pre colarilor în ceea ce prive te frecven a la gr dini ; 
 Activit i sociale i culturale interesante, atractive; 
 Proiecte educa ionale i concursuri locale, interjude ene i na ionale derulate cu i pentru pre colari, 

pentru socializarea i responsabilizarea lor viitoare; 
 Satisfacerea cerin elor p rin ilor;  
 Rezultate bune i foarte bune ob inute la concursuri, expozi ii de c tre copiii participan i 
Curriculum la Decizia colii: 
Anul colar 2015-2016 

Nr 
crt 

TITLUL OP IONALULUI ARIA 
CURRICULAR  

CADRU 
DIDACTIC CARE 
L-A PROPUS 

GRUPA 

1 ALBINUȚELE ȘI CULORILE Domeniul Estetic i 
Creativ 

Buturug  Magda 
Nechifor Aurelia 

mijlocie 

2 MICI ACTORI  ÎN DEVENIRE Domeniul Limb  i 
Comunicare 

Sergi Dumitra 
Algiu Valerica 

mijlocie 

3 LIMBA NOASTR -I O COMOAR  Domeniul Limb  i 
Comunicare 

Cernencu Marcela 
Iordache Simona 

mare 

4 CREIONELUL FERMECAT Domeniul Om i 
Societate 

Cernencu Marcela 
Iordache Simona 

mare 

5 HARNIC ȘI PRICEPUT Domeniul Om i 
Societate 

Senciuc Adriana 
Barbu Elena 

mare 

6 VOINICEL CEL CUMINȚEL Domeniul Om i 
Societate 

Senciuc Adriana 
Barbu Elena 

mare 

7 SINGUREL M  ÎNGRIJESC Domeniul Om i 
Societate 

Coman Marinela 
Pavlov Ana 

mic  

 

Anul colar 2016-2017 

 

Nr 
crt 

TITLUL OP IONALULUI ARIA 
CURRICULAR  

CADRU 
DIDACTIC CARE 
L-A PROPUS 

GRUPA 

1 DE LA JOC LA EDUCAȚIE 
FINANCIAR  

Interdisciplinar Buturug  Magda 
Nechifor Aurelia 

mare 

2 DE LA JOC LA EDUCAȚIE 
FINANCIAR  

Interdisciplinar Sergi Dumitra 
B iceanu Marinela 

mare 

3 EU VREAU, EU ÎNV Ț, EU POT! Domeniul Limb  i Cernencu Marcela mic  
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Comunicare Iordache Simona 
4 TR ISTUȚA CU POVEȘTI Domeniul Limb  i 

Comunicare 
Gruzea Loredana mijlocie 

5 M  MÂNDRESC C  SUNT 

ROMÂN! 

Interdisciplinar Sergi Dumitra 
B iceanu Marinela 

mare 

6 S N TOS ȘI  CUMINTE Domeniul Om i 
Societate 

Barbu Elena mic  

7 ÎNV Ț S  M  COMPORT 
CIVILIZAT 

La nivelul mai 
multor arii 
curriculare 

Coman Marinela 
Lefter Claudia 

mijlocie 

8 C SUȚA CU POVEȘTI La nivelul mai 
multor arii 
curriculare 

Canareica Adina 
Denisov Mariana 

mijlocie 

9 MICII ECOLOGIȘTI La nivelul mai 
multor arii 
curriculare 

Buturug  Magda 
Nechifor Aurelia 

mare 

 

Anul colar 2017-2018 

 

Nr. 
crt. 

TITLUL OP IONALULUI ARIA 
CURRICULAR  

CADRU DIDACTIC 
CARE L-A 
PROPUS 

GRUPA  

1 S  ÎNV M  S  VORBIM 
CORECT! 

La nivelul unei arii 
curriculare DLC 

Sergi Dumitra 
B iceanu Marinela 

mic  

2 NE JUC M, NE DISTR M, 
JUC RII CONFEC ION M! 

La nivelul unei arii 
curriculare DOS 

Iordache Simona mijlocie 

3 S  VORBIM CORECT! 
 

La nivelul unei arii 
curriculare DLC 

Iordache Gherghina 
Chislitschi Corina 

mijlocie 

4 VOINICII SPORTIVI La nivelul unei arii 
curriculare DPM 

Barbu Elena 
 

mijlocie 

5 MÂINI ÎNDEMÂNATICE La nivelul unei arii 
curriculare DOS 

Coman Marinela 
Lefter Claudia 

mare 

6 SPORT, MI CARE, S N TATE La nivelul unei arii 
curriculare DPM 

Coman Marinela 
Lefter Claudia 

mare 

7 HAI S  RIDIC M CORTINA! La nivelul mai 
multor arii curri-
culare(DLC, DOS, 
DEC) 

Gruzea Loredana  
 

mare 

8 ÎN LUMEA GRAFISMELOR La nivelul unei arii 
curriculare DLC 

Gruzea Loredana  
 

mare 

9 S N TATEA—BUNUL CEL 
MAI DE PRE ! 
 

La nivelul mai 
multor arii 
curriculare(DLC, 
DOS) 

Canareica Adina 
Denisov Mariana 
 

mare 

10 PITICII ECOLOGI TI! transcurricular Canareica Adina 
Denisov Mariana 

mare 
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RESURSE MATERIALE I FINANCIARE 

 O cl dire spa ioas  cu curte proprie împrejmuit , pentru asigurarea spa iului de joac  al copiilor 
în condi ii de maxim  protec ie i securitate.  
Componen :  

 8 s li de grup  
 8 dormitoare 
 1 cabinet medical 
 1 buc t rie 
 2 spa ii depozitare alimente; 
 1 spa iu depozitare material didactic i arhiv  
 6 grupuri sanitare 
 1 cancelarie 
 1 birou director 
 1 cabinet de consiliere psihpedagogic  i logopedie; 
 1 birou administrator/contabil; 
 1sp l torie cu usc tor; 
 1 minibibliotec ; 
 Curte dotat  cu aparate de joac ; 
 Material didactic recondi ionat i completat cu sprijinul cadrelor didactice. 

 De asemenea, gr dini a dispune de o dotare didactico-material  foarte bun , mobilier atractiv i 
multifunc ional nou în propor ie de 95%, jocuri, juc rii, table magnetice, mijloace audio-
video(radiocasetofoane, televizoare color), calculatoare, imprimante, bibliotec , etc.  

 În fiecare sal  de grup  s-a realizat sectorizarea zonelor de lucru, cu posibilitatea folosirii lor la 
activit ile integrate, folosind preponderent  metode activ-participative, interactive. 

 Blocul alimentar dispune de dotare modern  care eficientizeaz  activitatea personalului i 
confer  siguran  în alimenta ia copiilor.  

 Resursele financiare sunt foarte bine direc ionate de conducerea institu iei c tre problemele 
prioritare i sunt atent monitorizate, institu ia fiind ordonatoare ter iar  de credite.  

 Resursele financiare bugetare sunt completate de c tre cele extrabugetare concretizate prin 
sponsoriz ri, aporturi ale p rin ilor prin Asocia ia Proeduca ia.  

 Campania ini iat  de conducerea institu iei în colaborare cu Asocia ia P rin ilor Proeduca ia 
pentru colectarea de 2% din impozitul pe venitul anual completeaz  resursele financiare ale 
unit ii de înv mânt i implicit baza material  i didactic .  

 
3. COMUNITATEA LOCAL  

 Gr dini a colaboreaz  foarte bine cu autorit ile locale în ceea ce prive te repartizarea 
fondurilor necesare pentru între inerea i repararea spa iului colar; 
 Rela iile cu p rin ii copiilor sunt destul de bune i sunt între inute prin lectorate i consulta ii în 
care ace ti sunt informa i permanent despre progresele copiilor i problemele institu iei. 
 P rin ii sunt organiza i în comitete pe grupe, în Asocia ia P rin ilor ProEduca ia i sunt 
preocupa i de problemele gr dini ei.  
 Gr dini a stabile te leg turi cu organele de poli ie în vederea asigur rii colabor rii pentru 
siguran  i securitate în cazuri speciale. 
 Gr dini a colaboreaz  cu organe de control(DSV, DSP, Protec ia consumatorului) pentru 
asigurarea siguran ei s n t ii pre colarilor din gr dini . 



9 

 

 Cre terea calit ii actului educa ional reprezint  o prioritate, prin asigurarea atât a bazei 
materiale, cât i a unei atmosfere de înalt  inut  moral  i profesional  în rândul cadrelor 
didactice.  

 
4. CULTURA ORGANIZA IONAL  

 Se caracterizeaz  printr-un ansamblu de tr s turi având ca valori dominante cooperarea, munca 
în echip , respectul reciproc, ata amentul fa  de copii, ata ament fa  de profesie, entuziasm i 
dorin  de afirmare. Sunt îns  i cazuri de individualism, competi ie, rutin , conservatorism i 
automul umire. 
 În cadrul organiza iei pre colare se desf oar  dou  activit i de baz  aflate într-o permanent  

interdependen , distingându-se în acela i timp prin caracteristicile fiec ruia: activitatea 
managerial-administrativ  i activitatea pedagogic -educa ional , sus inute de reglement ri 
normative de ordin extern, emise de institu ii în drept precum MEN, ISJ Tulcea. Setul de 
reglement ri interne reprezint  detalieri i personaliz ri la nivel local a documentelor externe i 
sunt produse ale managerilor sau a angaja ilor îns rcina i cu emiterea acestora: Consiliul de 
Administra ie i Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al P rin ilor, reprezentan i care 
sus in în cadrul unit ii colare normele stipulate. Normele i regulile sunt importante în 
organizarea eficient  a institu iei, ele coordoneaz , aten ioneaz  i reglementeaz  comportamentul 
oamenilor în cadrul institu iei i chiar în afara acesteia.  
 Regulamentul intern i regulamentul de ordine interioar  au fost elaborate prin consultarea 

tuturor factorilor interesa i i prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare i 
Func ionare a Unit ilor de Înv mânt Preuniversitar i Codul Muncii. În con inutul acestora sunt 
cuprinse norme privind activitatea pre colarilor, a personalului didactic, didactic auxiliar i 
nedidactic, a p rin ilor.  
 În ceea ce prive te climatul organiza ional putem afirma c  este un climat deschis, caracterizat 

prin dinamism i angajare, rela iile dintre cadre fiind colegiale, de respect i de sprijin reciproc. 
Directorul gr dini ei colaboreaz  bine cu membrii colectivului, ine seama de sugestiile acestora i 
ia decizii cu privire la reducerea disfunc iilor semnalate în activitatea institu iei de înv mânt. 
Toate aceste aspecte se reflect  pozitiv în activitatea instructiv-educativ  i în conduita cadrelor 
didactice.  

 
5. LUCRUL ÎN ECHIP  LA NIVELUL MANAGEMETULUI 

Echipa managerial  actual , alc tuit  din director, responsabil comisie metodic , cu consultarea 
profesorului psihopedagog elaboreaz  instrumente de monitorizare/evaluare a pre colarilor, proiecte 
de acte normative interne.  
Colaborarea cu al i manageri din afara unit ii colare: Unitatea colar , prin director i cadre 
didactice a realizat contracte de parteneriat cu gr dini e din municipiu, jude  i din ar , organiza ii 
nonguvernamentale, asocia ia de p rin i Proeduca ia, etc. 
Dezvoltarea competen elor profesionale i asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe. 
Pluralismul, parteneriatul i respectarea deontologiei profesionale vor conduce la un climat optim 
de munc  i de înv are.  
Garantarea integr rii cu succes în activitatea colar : 
Corpul profesoral, bine preg tit tiin ific i profesional, relativ stabil, asigur  o preg tire de calitate 
a pre colarilor. Prin actul educa ional calitativ institu ia noastr  de înv mânt asigur  ansa ca 
preg tirea i integrarea în activitatea social  i colar  s  fie optim .  
Asigurarea securit ii în coal  i în perimetrul acesteia: Prin m surile adoptate în parteneriat cu 
Jandarmeria i Poli ia local , datorit  dot rii cu aparatur  de supraveghere video, având sprijinul 
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Prim riei i al p rin ilor, personalului, pre colarilor le este asigurat  securitatea în institu ia colar  
i în imediata vecin tate a acesteia.  

 
 

II. PROGNOZA 

 

II.1. Viziunea 

 

Pas cu pas prin copil rie spre un viitor de poveste! 

 

II.2. Misiunea 

De peste trei decenii i jum tate, Gr dini a cu program prelungit nr 17 Tulcea exist  i va continua s  
existe din necesitatea i dorin a copiilor ce o frecventeaz , a p rin ilor acestora, a comunit ii în 
care se manifest .  

Misiunea gr dini ei urm re te: 
 Formarea personalit ii copilului inând seama de nivelul s u propriu de dezvoltare, de nevoile 

sale afective i de activitatea sa fundamental —jocul. 
 Asigurarea unui demers didactic de calitate care s  contribuie la formarea unei personalit i 

autonome i creative, la formarea unor copii s n to i, activi, creativi, cooperan i, care s  se 
adapteze u or la regimul colar i la orice situa ie din via . 

 Asigurarea p rin ilor c  educa ia copiilor se face într-un mediu sigur prin înt rirea parteneriatului 
cu familia.  

 Asigurarea condi iilor necesare pentru dezvoltarea fizic , psihic , moral  i intelectual  a 
copiilor.  

 Evitarea exprim rilor, prejudec ilor de tip discriminator i încurajarea diversit ii; 
 anse egale de dezvoltare global  i intelectual  a copiilor;  
 Dezvoltarea rela iilor de parteneriat  pe plan local, jude ean, na ional i interna ional; 

Parteneriatul, no iune multipl  i complex  se înscrie în func ionarea viitoare a gr dini ei. Vor fi 
solicita i cei ce vor fi interesa i i preocupa i în a favoriza o coeren  educativ  i a spijini realizarea 
proiectelor gr dini ei.  
 
III.ECHIPA DE PROIECT 
Proiectul de dezvoltare institu ional  este expresia unei analize, gândiri, a unor decizii i efort de 
echip . 
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IV. ANALIZA S.W.O.T. I P.E.S.T.E. 
IV. 1. ANALIZA SWOT specific  politici de marketing a  
Gr dini ei cu program prelungit nr17 Tulcea 

 

Management   

Puncte tari Puncte slabe 
- Proiectarea activit ii manageriale pe baza unei diagnoze 
pertinente, specifice, realiste,cu  inte strategice care s  
vizeze proceduri de asigurarea a calit ii; 
- Constituirea de echipe de lucru care s  permit  o 
eficientizarea a activit ii manageriale i a actului decizional 
prin delegare de sarcini pe criteriul competen ei;  
- Realizarea analizei  SWOT la nivelul institu iei, în vederea 
identific rii corecte a obiectivelor planurilor manageriale i 
sporirea eficien ei activit ii cadrelor didactice 
- Existen a unui regulament intern 
- Existen a unei strategii manageriale coerente bazat  pe o 
analiz  profund  a problemelor unit ii;  
- elaborarea unor fi e ale postului personalizate; 
- existen a organigramei.  
- Consiliul de Administra ie cu atribu ii concrete pentru 
fiecare membru. 

- Insuficien a personalului încadrat-
secretar i preluarea sarcinilor i 
atribu iilor de c tre director, în 
detrimentul activit ii manageriale; 
- Insuficienta implicare a comisiilor 
pe probleme 
- Num r mic de asisten e i 
interasisten e;  

Oportunit i Amenin ri 
- constituirea unei echipe manageriale care s  eficientizeze 
comunicarea la nivelul organiza iei, astfel încât rezultatele 
în urma aplic rii strategiei de dezvoltare institu ional  s  fie 
cele a teptate. 
- existen a legii calit ii în educa ie;  

- capacitatea de adaptare la dinamica 
accelerat  a sistemului educa ional i 
legislativ, impus  de reforma 
înv mântului, în vederea ader rii la 
structurile europene.  

Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 
- Asigurarea unor standarde educa ionale înalte; 
- Ofert  educa ional  personalizat  conform 
specificului pre colar;  
- rezultate bune la evalu rile psihosomatice i la 
integrarea copiilor la coal , în clasa preg titoare, la 
concursuri. 
- proces instructiv-educativ de calitate demonstrat 
prin rezultate bune la concursuri cu participare 
jude ean  i na ional . 

- proiectarea de con inuturi cu caracter 
preponderent informativ; 
- aplicarea sporadic  a metodelor activ-
participative, 
- plafonarea tematicii/con inuturilor 
activit ilor CDS.  

Oportunit i Amenin ri 
- flexibilitatea curriculumului ca urmare a proiect rii 
de activit i integrate; 
- acces rapid la informa ii privind diversitatea de 
strategii didactice, con inuturi, obiective; 
- Receptivitate manifestat  de c tre p rin i i copii 
privind introducerea unor discipline op ionale care 

- con inutul evalu rii psihosomatice a 
pre colarilor care nu împlinesc vârsta de 6 
ani la 1 septembrie i care doresc s  mearg  
la coal , nu este în concordan  cu 
curriculum de la grupa mare, respectiv a 
pre colarilor de 5-6 ani, punând în pericol 
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corespund înv mântului modern 
- echilibrarea componentelor formativ-informativ, 
creative; 
- valorificarea experien ei cadrelor didactice care au 
urmat cursuri de formare i perfec ionare.   

rezultatul acesteia. 

 
Resurse umane 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- personal didactic calificat în propor ie de 100% 
dedicat profesiei i apreciat,implicat în activit i 
de formare continu . 
- atmosfer  de respect i colaborare între 
partenerii actului educa ional;  
- activit i extra colare diversificate , func ie de 
interesele pre colarilor, participarea p rin ilor. 
- evaluarea permanent  a cadrelor didactice 
- servicii bune de orientare i consiliere pentru 
pre colari i p rin i;  
Actualizarea preg tirii profesionale metodice, de 
specialitate prin participarea tuturor cadrelor 
didactice la cursuri de formare continu  
organizate de CCD Tulcea.  

- existen a fluctua iei cadrelor didactice ce 
afecteaz  principiul continuit ii i care are 
efecte i asupra calit ii educa iei; 
- insuficienta încadrare cu personal didactic 
auxiliar-îngrijitor grup  pre colari, raportat  la 
standardele de calitate.  
- lipsa de deprinderi minimale cu care vin copiii 
în gr dini . 
  

Oportunit i Amenin ri 
- standarde înalte privind activit ile didactice i 
rezultatele bune ale pre colarilor;  
- varietatea cursurilor de formare i perfec ionare 
organizate de CCD.  
- posibilit i multiple de a accede la informa ii 
tiin ifice i metodice; 

- cre terea interesului p rin ilor pentru educa ie 
prin participarea la consulta iile s pt mânale; 
- cadre didactice tinere cu spirit de ini iativ  i 
responsabilitate;  

- sc derea popula iei de vârst  pre colar ;  
- aportul mass-mediei la cre terea violen ei fizice 
i verbale în rândul tinerei genera ii;  

- educa ia p rin ilor pre colarilor, limitat  de 
multe ori la drepturi i foarte pu in la obliga ii ce 
le revin în educarea copiilor i rela ionarea cu 
personalul gr dini ei. 

 
Resurse materiale i financiare 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- amenajarea s lilor de grup  cu mobilier nou, modern, 
adaptat vârstei pre colare i adecvat unor activit i 
interactive; 
- func ionarea unei minibiblioteci dotate cu peste 750 de 
volume de publica ii de specialitate, jocuri didactice, 
plan e,albume tematice, etc 
- dotarea fiec rei s li de grup  cu videoproiector, 
imprimant , calculator conectat la internet; 
- dotarea cabinetului de consiliere psihopedagogic  cu 

- lipsa unei s li de sport;  
- fonduri insuficiente pentru salarii 
conform costului per elev. 
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aparatur  informatic  performant , conectat  la internet; 
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei 
func ion ri a unit ii; 
- volumul mare de material didactic existent în s lile de 
grup ; 
- dotarea performant  a blocului alimentar; 
- cost acceptabil pentru alimenta ia copiilor; 
- dotarea cur ii cu aparate de joac ; 
- sistem de  supraveghere i intrare cu acces limitat; 
- racordarea unit ii la re eaua de gaze naturale, ceea ce 
duce la reducerea costurilor serviciilor i a resursei de 
timp utilizate pentru aceasta; 
- realizarea unei baze informatice de date util (SIIIR). 

Oportunit i Amenin ri 
- sprijin primit din partea rganelor administra iei locale i 
centrale contribuie la modernizarea bazei materiale;  
- politica managerial  bazat  pe o colaborare strâns  cu 
Comitetul Reprezentativ al p rin ilor contribuie la 
identificarea unor surse de finan are extrabugetare;  
- sponsoriz ri oferite de c tre p rin i;  
  

- viteza mare în uzura moral  a 
aparaturii electronice i informatice; 
- modific ri legislative în domeniul 
financiar; 
- diminuarea modalit ilor de motiva ie 
financiar  pentru personal;  
- familii(p rin i) cu buget de venituri 
minim.  

 
Rela iile cu comunitatea 

Puncte tari Puncte slabe 
- colaborarea eficient  cu ISJ Tulcea, cu 
autorit ile locale i cu familiile pre colarilor, cu 
asocia ia p rin ilor Proeduca ia; 
- colaborarea cu formatorii Casei corpului 
Didactic în vederea form rii continue a cadrelor 
didactice; 
- disponibilitatea partenerilor i a diver ilor 
factori comunitari de a rela iona cu institu ia i 
pre colarii, în cadrul unor ac iuni comune; 
- colaborarea cu institu ii din comunitatea local , 
cu unit i colare din municipiu i din ar  în 
cadrul unor parteneriate i proiecte educa ionale;  
- consilierea individual  i de grup a 
pre colarilor i p rin ilor,  

- num r mic de organiza ii civice, în special 
ONG-uri, cu care colaboreaz  gr dini a; 
- absen a unei preocup ri sistematice privind 
implicarea p rin ilor în stabilirea obiectivelor 
generale i a ofertei educa ionale; 
- insuficienta preocupare a unor cadre didactice 
pentru realizarea de proiecte de colaborare 
europene; 
- slaba implicare în realizarea unor proiecte de 
finan are la nivel  institu ional;  
 
  

Oportunit i Amenin ri 
-  interesul manifestat de p rin i privind educa ia 
pre colarilor i asigurarea  unor condi ii optime 
de desf urare a activit ii colare; 
- parteneriatul cu alte unit i colare;  
 

- sc derea siguran ei i securit ii copiilor în 
derularea unor activit i extra colare cauzate de 
insuficien a personalului de îngrijire i p rin i 
participan i.  
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IV. ANALIZA P.E.S.T.E. 

 FACTORI POLITICI 

 Strategia pe termen lung în domeniul educa iei este trasat  de Legea nr 1/2011, Legea 
Educa iei Na ionale cu modific rile i complet rile ulterioare;  

 Receptivitatea Consiliului Local i Prim riei municipiului Tulcea pentru completarea 
deficitului financiar bugetar, conform costului per elev. 

 Buna colaborare cu ISJ Tulcea; 
 FACTORI ECONOMICI 

 Existen a strategiei guvernamentale privind economia rii; 
 Existen a în apropierea gr dini ei a unor obiective social-economice ai c ror angaja i î i 

aduc copiii în unitate, având program prelungit adecvat necesit ilor lor.  
 Colaborarea cu agen i economici receptivi i genero i pentru derularea unor activit i 

extra colare 
 Num r mare de p rin i angaja i în munc  cu salarii mici(minim pe economie) i venituri 

reduse; 
 Num r din ce în ce mai crescut de p rin i care migreaz  în str in tate. 

 FACTORI SOCIALI 

 Cartier cu fluctua ie ridicat  în favoarea familiilor tinere care au acces la costurile unei 
locuin e în zon ; 

 Existen a în imediata apropiere a Cre ei nr 6; 
 Insuficien a timpului alocat, de c tre unii p rin i-pre colarilor, pentru continuarea educa iei 

în familie i implicit, unitate de cerin e; 
 Existen a (în zon ) a unor grupuri de tineri cu preocup ri i comportament antisocial. 

 FACTORI TEHNOLOGICI 

 Implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educa ional; 
 Cre terea interesului p rin ilor pentru folosirea unor soft-uri educa ionale, în educarea 

copiilor în familie;  
 Vizitele copiilor în unit ile socio-economice unde lucreaz  p rin ii lor;  
 Accesarea internet-ului (de c tre cadrele didactice) pentru ob inerea de informa ii, 

instrumente de lucru, con inuturi din domenii diverse; 
 Informare prin intermediul materialelor metodice transmise de MEN, ISJ, CCD. 
 Folosirea unor materiale multifunc ionale în activitatea didactic (table magnetice, 

videoproiectoare, TV); 
 Promovarea activit ii didactice i a informa iei pe site-ul gr dini ei, revista Zâmbet de 

copil; 
 Influen a negativ  a folosirii în exces a televizorului, calculatorului(pentru copii) i a 

juc riilor cu caracter ofensiv-periculos;  
  FACTORI ECOLOGICI 

 Poluarea atmosferei de c tre agen ii economici din apropiere, care nu respect  legisla ia în 
vigoare; 

 Existen a unor proiecte educa ionale cu caracter ecologic ce se deruleaz  în colaborare cu 
parteneri specializa i în protec ia mediului, sau gr dini e din ar : ICEM, Centrul Eco-
muzeal Delta Dun rii, Gr dini a cu P.P. nr 14 Timi oara, MEN, Editura CD PRESS, prin 
revista educa ional  Pipo.  

 Titulatura de Gr dini  Verde ce am ob inut-o în urma derul rii proiectului na ional coli 
pentru un viitor verde, a proiectului interjude ean Gr dina Verde, i care ne onoreaz  i ne 
oblig  în acela i timp la ac iuni cu caracter ecologic. 

 Existen a de recipiente pentru colectarea selectiv  a de eurilor. 
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Concluzii 

Din analiza efectuat  se poate determina modul de elaborare a strategiei pe urm torii 5 ani colari—
strategie de tip agresiv,care exploateaz  oportunit ile i se bazeaz  pe punctele tari. 
În consecin , se va urm ri atingerea celor mai înalte standarde educa ionale, prin realizarea 
obiectivelor strategice. 

 
V. STRATEGIE 
V.1. inte strategice 

 
1. Reconsiderarea managementului la nivelul institu iei colare i al grupei de pre colari în 

perspectiva egaliz rii anselor. Formarea continu  a managerilor în strâns  leg tur  cu 
previziunile de evolu ie a cadrului legislativ i a politicilor în domeniu.  

2. Cre terea calit ii procesului instructiv-educativ cu accent pe latura formativ , pentru dezvoltarea 
armonioas   a personalit ii copiilor prin formarea i dezvoltarea capacit ilor, abilit ilor, 
competen elor acestora în spiritul educa iei incluzive, a valorilor democra iei i a integr rii cu 
succes în activitatea colar .  

3. Asigurarea i controlul calit ii procesului i serviciilor educa ionale 
4. Dezvoltarea curriculumului la decizia gr dini ei CD .  
5. Îmbog irea bazei materiale, modernizarea s lilor de grup  i motivarea personalului în vederea 

realiz rii scopurilor propuse, prin atragerea de resurse bugetare i extrabugetare.  
6. Asigurarea unui climat optim de siguran  i securitate necesar desf ur rii procesului instructiv-

educativ.  
7. Dezvoltarea i modernizarea bazei didactico-materiale din unitatea de înv mânt. 
8. Dezvoltarea capacit ii unit ii de înv mânt în domeniul gestiunii resurselor, participarea 

tuturor cadrelor didactice la  programe de formare continu , asigurate de institu iile abilitate, în 
func ie de nevoile identificate.  

9. Democratizarea sistemului educa ional, dezvoltarea parteneriatului educa ional. Dezvoltarea 
rela iilor comunitare prin derularea de proiecte i parteneriate educa ionale locale, na ionale i 
europene 

 
 V.2. OBIECTIVE GENERALE 
CURRICULUM Aplicarea corect  i creativ   a curriculumului na ional i asigurarea prin CDS 

a unor strategii i con inuturi formative i flexibile; 
Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele ac ionale i evaluative; 
Experimentarea unor practici educa ionale inovatoare pentru dezvoltarea 
abilit ilor i deprinderilor individuale i a spiritului creativ; 
Ini ierea unor programe educative complexe( colare i extra colare) proprii.  

RESURSE 
UMANE 

Ameliorarea continu  a presta iei didactice; 
Dezvoltarea sistemului de formare continu ; 
Crearea unui climat stimulativ i de coeziune a colectivului institu iei colare; 

RESURSE 
MATERIALE I 
FINANCIARE 

Asigurarea resurselor financiare proprii(extrabugetare); 
Crearea condi iilor materiale necesare desf ur rii procesului educa ional, 
Modernizarea bazei didactico-material  conform cerin elor curriculare.  

PARTENERIATE-
RELA II 
COMUNITARE 

Men inerea i dezvoltarea parteneriatelor cu institu ii colare i institu ii ale 
statului; 
Asigurarea unui climat de colaborare i armonizare a intereselor între 
pre colari, p rin i i cadre didactice; 
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Dezvoltarea rela iilor cu comunitatea în vederea cunoa terii nevoilor 
comunit ii, consilierii pre colarilor i p rin ilor, ob inerii sprijinului din partea 
comunit ii,asigurarea unui climat de siguran  pentru pre colari i personalul 
unit ii, popularizarea unit ii colare. 

 
V.3. RESURSE STRATEGICE 
CURRICULUM Propunerea unor discipline op ionale cu o program  atractiv  conform cu 

interesele p rin ilor, cadrelor didactice  i aptitudinilor pre colarilor; 
Implicarea cadrelor didactice în selectarea unei oferte educa ionale care s  
corespund  nevoilor reale ale pre colarilor; 
Mediatizarea rezultatelor ob inute de pre colarii participan i la activit i 
extra colare(concursuri, olimpiada sportului colar, etc). 

RESURSE 
UMANE 

Preg tirea cadrelor didactice în colaborare cu inspectorii de specialitate ai ISJ 
i metodi ti CCD, pentru ob inerea unor abilit i  necesare în aplicarea 

curriculum-ului na ional i CD . 
Implicarea activ  a pre colarilor în activit i instructiv educative; 
Organizarea unor activit i metodice cu sprijinul cadrelor didactice de la 
CJRAE Tulcea pentru identificarea celor mai eficiente strategii în vederea 
sprijinirii pre colarilor cu dificult i de înv are prin activit i suplimentare(de 
recuperare, consiliere etc.) 
Prezentarea periodic  rezultatelor ob inute de pre colari la evalu rile ini iale, 
continue, finale sau în cadrul unor activit i cu p rin ii i elevii din clasele 
preg titoare; 

RESURSE 
MATERIALE I 
FINANCIARE 

Realizarea proiectelor privind necesitatea reamenaj rii cur ii interioare pentru 
jocuri în aer liber, a cur ii principale în zona aparatelor de joac , a 
achizi ion rii de costume populare române ti pentru participarea la festivaluri 
de folclor 

PARTENERIATE-
RELA II 
COMUNITARE 

Men inerea i dezvoltarea parteneriatelor cu institu ii colare i institu ii ale 
statului; 
Înaintarea proiectelor Consiliului Local/Prim riei pentru sprijinirea realiz rii 
lor; Atragerea fondurilor necesare realiz rii proiectelor; 
Valorificarea poten ialului uman prin con tientizarea importan ei acestor 
proiecte.  

 
Realizarea unei astfel de strategii va duce la îndeplinirea misiunii organiza iei.  
 

V.4. GRUPURI- INT  
Beneficiari direc i: pre colarii 
Beneficiari indirec i: cadrele didactice, familia, comunitatea local  
 
Rolul familiei în educa ie este definitoriu.  
Grupul int  principal al acestui proiect îl constituie pre colarii, dar la acest grup int  putem ajunge 
prin cadrele didactice, care, de i reprezint  un grup int  secundar, este grupul int  cheie al acestui 
proiect. Sprijinirea activit ilor de înv are ale pre colarilor se poate face doar prin adaptarea 
informa iei, deprinderilor, la nevoile i nivelul de în elegere al acestora. Consolidarea rolului gr dini ei, 
ca principal  institu ie de educa ie i înv mânt la vârsta de 3-6 ani i racordarea la cerin ele colii, 
presupune urm toarele direc ii majore de ac iune în strategia dezvolt rii institu ionale: 
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 Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului na ional, respectiv în dezvoltarea de 
curriculum la decizia colii, pe domenii, adaptarea la grupurile int , alegerea con inuturilor 
adecvate, stabilirea strategiilor i mijloacelor care s  favorizeze dezvoltarea intelectual  i 
personal  a pre colarilor, practicarea unei evalu ri formative i stimulative.  

 Cre terea calit ii înv mântului, a performan elor generale ale tuturor pre colarilor i 
ob inerea de performan e superioare ale înv rii, prin dezvoltarea unui nou sistem de 
monitorizare i control al calit ii în înv mânt, centrat pe performan e i competitivitate, în 
concordan  cu Legea Calit ii.  

 Proiectarea unui plan de colarizare adaptat cerin elor pre colarilor, colii i comunit ii locale.  
 

V.5. OP IUNI STRATEGICE 
V.5.1. Dezvoltare managerial  

 

1. Proiectarea activit ilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu inte 
strategice care s  vizeze proceduri de asigurare a calit ii în educa ie.  

Direc ii de ac iune Rezultate a teptate 
Formarea propriei identit i a institu iei noastre de 
înv mânt; 
Formarea abilit ilor de identificare a nevoilor proprii i de 
rezolvare de probleme. 
Formarea aptitudinilor de rela ionare interpersonal , de 
comunicare i de rezolvare de conflicte; 
Stimularea capacit ii de munc  în echip  i de rezolvare de 
proiecte colective. 
Rezolvarea conflictelor ce apar între în interesul copiilor i 
al unit ii colare. 

Promovarea unui climat de munc , de 
încredere reciproc , de respect; 
Implicarea cadrelor didactice i a 
p rin ilor în procesul managerial i 
via a unit ii colare. 

 

 

V.5.2. Dezvoltarea curricular  

2. Implementarea curriculumului na ional,stabilirea i proiectarea curriculumului la decizia 
colii, ceea ce reprezint  o ans  de adecvare la un sistem deschis, cu op iuni multiple, dând 

posibilitatea dezvolt rii de capacit i i aptitudini particulare de înv are ale pre colarilor, care s  le 
asigure educa ia de baz  pentru înv area pe parcursul întregii vie i, adaptarea i integrarea cu succes în 
activitatea colar .  

Direc ii de ac iune Rezultate a teptate 
Asigurarea existen ei i aplic rii documentelor curriculare, a 
legisla iei colare, a normelor i metodologiilor elaborate de 
MEN.  
Promovarea unei educa ii de calitate centrat  pe elev; 
Proiectarea diferen iat  a demersului didactic; 
Implementarea curriculumului prin parcurgerea integral  a 
programei i a CDS utilizând  cele mai eficiente mijloace i 
metode pentru stimularea interesului pentru cunoa tere al 
copiilor. Diversificarea ofertei de op ionale, prin propunerea 
unor programe personalizate, atractive. Prin fundamentarea 
CDS  pe experien ele copiilor se va asigura caracterul 
stimulativ, motivarea i participarea acestora.  

Promovarea imaginii gr dini ei prin 
calitatea ofertei educa ionale i 
rezultatele ob inute. 
 
Dobândirea competen elor de baz : 
abilit i de comunicare, conduit  
civic , gândire logico-matematic , 
lucrul în echip , creativitate i 
originalitate în exprimare plastic , 
flexibilitate în adaptarea la situa ii 
noi.  
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Valorificarea rezultatelor evalu rilor în proiectarea 
demersului didactic. Strategii didactice de tip incluziv. 
Promovarea înv rii prin implicarea activ-participativ  i 
prin experimente stimulatoare.  
Administrarea instrumentelor de evaluare i autoevaluare în 
scopul sprijinirii dezvolt rii institu ionale, în m surarea i 
monitorizarea calit ii înv rii, diagnoza st rii 
înv mântului în coal , în îmbun t irea actului educativ.  
Stabilirea de criterii precise i de instrumente de 
monitorizare i evaluare a calit ii educa iei, adecvarea 
metodelor i tehnicilor de evaluare, în special a acelora care 
încurajeaz  creativitatea, participarea activ , lucrul în 
echip .  
Asigurarea auxiliarelor curriculare i a c r ilor pentru 
minibiblioteca unit ii de înv mânt.  
Promovarea educa iei prin activit i colare i extra colare a 
educa iei sanitare, ecologic, rutiere i interculturale.  
 
 
V.5.3. Dezvoltarea resurselor umane 

3.Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, preocupate de îmbun t irea 
presta iei didactice, centrarea întregului demers educa ional asupra pre colarilor, adaptarea la nevoile, 
ritmurile de înv are i achizi iile acestora. 
 

Direc ii de ac iune Rezultate a teptate 
Diagnosticarea nevoilor de formare profesional  a 
personalului didactic din gr dini  i a activit ilor de 
perfec ionare desf urate în ultimii ani.  
Identificarea nevoilor de perfec ionare curent  prin activit i 
metodico- tiin ifice i psiho-pedagogice realizate la nivelul 
gr dini ei în cadrul comisiei metodice.  
Stimularea particip rii cadrelor didactice la perfec ion ri 
prin grade didactice, la cursurile de formare continu  cursuri 
postuniversitare în vederea extinderii de specialitate.  
Crearea unui cadru institu ional care s  favorizeze 
comunicarea profesional  deschis  la nivel formal i 
informal, valorificarea ei în realizarea unui proces educativ 
de calitate. 
Stimularea particip rii cadrelor didactice în procesul 
decizional, încurajarea i sus inerea înv rii i schimburile 
de idei, a exemplelor de bun  practic .  
Valorizarea informa iilor con inute în rapoartele 
responsabililor de comisii, asisten e, inspec ii pentru 
cre terea calit ii procesului de înv mânt pe baza 
conlucr rii cu principalii factori implica i. 
 

Îmbun t irea calit ii procesului 
educa ional i fundamentarea lui pe 
nevoile de dezvoltare personal  a 
pre colarilor din perspectiva integr rii 
cu succes în activitatea colar . 
Îmbun t irea planific rilor 
curriculare i extracurriculare; 
Promovarea imaginii gr dini ei prin 
crearea unui climat de munc  
motivant, responsabil, de încredere, 
seriozitate, profesionalism i 
moralitate.  
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V.5.4. Atragerea de resurse financiare i dezvoltarea bazei materiale 

4. Dezvoltarea patrimoniului unit ii colare, gestionarea fondurilor, p strarea, între inerea i 
dezvoltarea bazei didactico-materiale a acesteia.  
 

Direc ii de ac iune Rezultate a teptate 
Realizarea încadr rii salariz rii corecte a personalului în 
conformitate cu legisla ia în vigoare;  
Monitorizarea i evaluarea administr rii bazei didactico-
materiale proprii; 
Asigurarea financiar -elaborarea proiectului de buget. 
Identificarea i valorificarea modalit ilor de finan are din 
fonduri extrabugetare; 
Asigurarea mijloacelor didactice i a mobilierului colar; 
Colaborarea cu autorit ile locale în vederea repartiz rii 
fondurilor financiare necesare.  
 

Îmbun t irea bazei didactico-
materiale, a aparatelor i 
echipamentelor din unitatea colar . 
Ob inerea de fonduri pentru realizarea 
proiectelor de amenajare i 
modernizare a spa iilor de joac , 
modernizarea informatic  a s lilor de 
grup . 
Resurse financiare suficiente pentru 
evitarea unor disfunc ii în bunul mers 
al institu iei.  

 

V.5.5. Dezvoltarea rela iilor comunitare 

5. Pornind de la contextul actul, este imperios necesar ac ionarea în direc ia dezvolt rii institu ionale, a 
parteneriatului în domeniul educa ional. Axa acestui parteneriat o reprezint  leg tura constant  i 
eficient  dintre unitatea colar  i comunitatea de la nivel local pân  la cel european. 
Ini ierea, sus inerea i dezvoltarea de parteneriate i centrarea interesului asupra pre colarului ca viitor 
colar i cet ean capabil s  participe activ la toate nivelurile vie ii în comunitate este preocuparea ce 

trebuie s  stea în centrul activit ii colare i extra colare.  
 

Direc ii de ac iune Rezultate a teptate 
Asigurarea particip rii personalului didactic la proiecte 
locale, na ionale i interna ionale. 
Dezvoltarea unei baze de date specifice care s  sus in  
deciziile formulate în proiectul de dezvoltare institu ional , 
Consolidarea leg turilor cu comunitatea local ; valorificarea 
i îmbog irea elementelor valoroase i promovarea lor în 

comunitate prin organizarea de activit i, prezentarea 
rezultatelor în revista gr dini ei Zâmbet de copil, site-ul 
gr dini ei i alte mijloace mass-media. 
Reconsiderarea ofertei educa ionale în func ie de op iunile 
p rin ilor i resursele de care dispune gr dini a.  
Implicarea organiza iei sindicale în procesul decizional i în 
rezolvarea problemelor colii.  
Cunoa terea furnizorilor acredita i în programe de formare 
continu  i perfec ionare, colaborarea cu CCD Tulcea. 
Implicarea unor parteneri educa ionali în modernizarea 
bazei materiale 
Ini ierea i continuarea proiectelor i parteneriatelor 
educa ionale. 
Adoptarea unui comportament adecvat în situa ii de urgen  
prin exerci ii de simulare în colaborare cu ISU Delta Tulcea. 

Dezvoltarea institu ional  prin 
promovarea unui nou tip de cultur  
organiza ional , încurajarea 
parteneriatului, dezvoltarea 
aptitudinilor de rela ionare 
interpersonal , de comunicare i de 
rezolvare de conflicte. 
Crearea unui climat de colaborare i 
încredere între gr dini  i 
comunitate. 
Promovarea imaginii unit ii colare 
prin participarea la programe i 
proiecte, activit i extra colare.  
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VI. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 

VI.1. Ac iuni pentru implementarea cu succes a planului strategic. Planul strategic va fi transformat în 
planuri opera ionale anuale, care vor fi rev zute i modificate cu regularitate.  
Se va acorda o aten ie deosebit  particip rii la procesul de planificare strategic  a fiec rui membru.  
Se va realiza o comunicare eficient  cu fiecare membru al proiectului. 
Se va realiza lista cu responsabilit i, planific ri i termene de realizare, strategii de motivare. 
Prin Consiliul de administra ie se va desemna directorul ca persoan  responsabil  pentru implementarea 
planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare i va raporta(Consiliului de 
Administra ie) schimb rile intervenite. 
VI.2. Monitorizarea i evaluarea proiectului 
VI.2.1 Studii: 
De impact Se va urm ri atingerea scopurilor propuse. 

Proiectul va fi monitorizat prin planific rile periodice de activitate didactic  i 
managerial  i evalu ri interne realiste ale factorilor implica i; 
Efectele de lung  durat  vor fi m surate dup  terminarea proiectului. 

Asupra rezultatelor 
în timp 

Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse; 
Comisia de Evaluarea a Calit ii, Consiliul de Administra ie, inspectoratul 
colar,  prin pârghii specifice vor constata periodic m sura în care se realizeaz  
intele strategice  i vor interveni pentru reglarea demersurilor; 

Se vor m sura, pe toat  durata proiectului, rezultatele pe durat  medie; 
Se va previziona impactul; 
Evaluarea final  a proiectului se va face prin m surarea gradului de realizare a 
ac iunilor stabilite. 

Asupra rezultatelor 
imediate 

Fiecare activitate prev zut  în proiect va fi atent monitorizat  i se va m sura 
gradul de realizare a rezultatelor a teptate.  
Fiecare domeniu func ional va fi analizat i se va interveni în stabilirea 
priorit ilor. 
Realiz rile sau nerealiz rile planului de dezvoltare institu ional  se vor reg si 
în analiza managerial  semestrial  i vor fi aduse în discu ia Consiliului 
Profesoral al gr dini ei. Eventualele disfunc ii vor da feedback-ul de moment, 
pe fiecare segment în parte, ceea ce va determina reglarea activit ii în direc ia 
proiectat /dorit  prin planul opera ional managerial al anului în curs sau planul 
opera ional din cadrul PDI al anului urm tor. 

 

VI.2.2. Descriptori de performan  

 Fi ele de evaluare la sfâr it de an pentru personalul angajat; 
 Raportul de evaluare intern  a CEAC; 
 Grada iile de merit ob inute, alte premii; 

 Finalit i ale parteneriatelor derulate; 
 Gradul de implicare a Consiliului de Administra ie în luarea deciziilor i rezolvarea sarcinilor; 
 Modul de cheltuire a bugetului proiectat; 

 Fonduri extrabugetare ob inute i probleme rezolvate cu acestea; 

 Calitatea i num rul de implic ri i particip ri la cursuri de formare continu /perfec ionare; 
 Respectarea termenelor de execu ie a unor obiective; 
 Realizarea diversit ii activit ilor op ionale; 
 Documentele educatoarei i documentele managerului unit ii de înv mânt; 
 Realizarea ac iunilor din planul opera ional. 


