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1. ARGUMENT 

Orientările actuale, la nivel european, plasează întreaga dezvoltare a sistemelor 
educaționale și de formare profesională în perspectiva cerințelor societății și economiei 
bazate pe cunoaștere. În schimb, fiecare stat european are, în   continuare, responsabilitatea  
deplină  în  privința  conținutului  educației  și  a  organizării  sistemului educațional 
propriu. Astfel, România și-a asumat, la nivel național, valorile de referință ale obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, motiv pentru care prezentul Plan  Managerial  este  elaborat  din  
perspectiva  asigurării  calității  procesului  instructiv  - educativ  și  în  concordanță  cu  noile  
cerințe  ale  integrării  învățământului  preuniversitar românesc  în  Spațiul European al 
Învățământului. Premisa fundamentală este aceea că învățământul trebuie să joace un rol 
fundamental în consacrarea unei  economii globale, a unei societăți globale a cunoașterii și 
a unei societăți a învățării pe tot parcursul vieții. Reconsiderarea managementului 
educațional, dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea relațiilor 
comunitare, descentralizarea, asigurarea calității în educație precum și efectele pozitive pe 
termen lung ce decurg din aceste acțiuni de importanță majoră care converg spre asigurarea 
condițiilor de acces și reușită școlară sunt câteva dintre elementele ce au fost avute în vedere 
în realizarea acestui plan managerial. 

Astfel, prioritățile Grădiniței cu program prelungit ”Curcubeul copilăriei” Craiova pentru 
anul școlar 2021-2022 sunt: 

1. Creșterea autonomiei grădiniței 
2. Acordarea de șanse egale de pregătire pentru școală, tuturor copiilor care frecventează 

grădinița, să aibă uși deschise pentru toți cei care au nevoie de educație (copii, adulți) pentru a 
asigura apropierea între oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei 
conviețuiri armonioase; 

4. Sprijinirea copilului în formarea autonomă și creativă, dezvoltarea normală și deplină, 
valorificând potențialul fizic și psihic, ținând seama de ritmul propriu, de nevoile sale afective; 

5. Asigurarea fiecărui copil a condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, 
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promovând toleranța și înțelegerea între copii de origine socio -culturală diferită; 
6. Sprijinirea preșcolarului pentru a dobândi cunoștințe, capacități și atitudini necesare 

viitoarei activități în școală, precum și să se adapteze unei societăți dinamice, democratice – 
competențe transversale; 

7. Oferirea de servicii educaționale de calitate, prin care să fie satisfăcute așteptările 
beneficiarilor precum și standardele de calitate; 

8. Asigurarea părinților că educația copiilor se face într-un cadru sigur privind asigurarea 
vieții, sănătății și integrității copilului; 

9. Facilitarea comunicării între structurile administrației locale și unitate, promovând un 
dialog permanent, deschis și flexibil între partenerii sociali și educaționali. 
 
 

2. BAZA CONCEPTUALĂ 
 

 Prezentul Plan Managerial a fost conceput în conformitate cu următoarele acte 
normative: 

 Proiectul Romania Educata - Viziune și strategie 2018 - 2030. 
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/; 
 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj,  
 Strategia de Dezvoltare durabilă a Municipiului Craiova,  
 Legea nr. 1/2017 - Legea educației naționale; 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calității educație; 
  Ordonanță de urgență nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, 

aprobat prin 0.M.EN.C.S. nr. 5447/31.08.2020. 
  Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;  
 Ordinul M.E.C. nr. 3243/2021 privind structura anului Școlar 2021 - 2022; 
 Ordinul M.E.C. nr. 3243/2021 privind structura anului Școlar 2021 - 2022;  ORDIN Nr. 

5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învățământul preuniversitar;  

  Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educației, 
Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de 
învățământ preuniversitar; 

 Legea nr. 35/ 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/ managerial al entităților publice și Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 808/ 08.07.2015 privind abrogarea O.M.F.P. nr. 946/ 2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial  

 Ordinul M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei 
de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2017  

 OMEC 5.545/2020 privind Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților 
didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal; 

 Raportul Grădiniței cu program prelungit ”Curcubeul copilăriei” Craiova, privind starea 
învățământului în anul școlar 2020 - 2021; 

http://europa.eu/
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PRINCIPII 

 Principiul calității; 
 Principiul echității și egalității de șanse; 

 Principiul priorității educației centrate pe dezvoltarea competentelor-cheie; 
  Principiul cooperării interinstituționale la nivel local, regional, național și 

internațional; 
 Principiul descentralizării autorității educaționale; 

 Principiul transparentei; 
 Principiul relevanței; 
 Principiul eficientei 

 Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare 
 Principiul respectării diversității culturale 

 Principiul participării și responsabilizării părinților 
 Principiul susținerii și promovării personalului didactic, pentru acces și 

dezvoltare în carieră 
 Principiul promovării educației pentru sănătate. 

 
 
 

VALORILE PROMOVATE  

 

Ne dorim fundamentarea sistemului de educație pe un set asumat de valori:  
 ECHITATEA- reducerea decalajelor din sistem și asigurarea șansei la o educație de 
calitate pentru copiii din toate mediile; 
 EXCELENTA - susținerea și motivarea excelentei în cadrul procesului educațional; 
 INTEGRITATEA - asigurarea de repere valorice și promovarea eticii în educație, dar și 
în viața de după absolvire; 
 STAREA DE BINE - dezvoltarea holistica a triunghiului minte-corp-suflet, cu ajutorul 
consilierii și al masurilor de sprijin; 
 PROFESIONALISMUL - menținerea de standarde ridicate în formarea cadrelor didactice 
și, implicit, în educația oferită elevilor; 
 RESPECTUL - însușirea respectului pentru alte persoane, instituții, mediu și societate, 
ca parte a formării; 
 FLEXIBILITATEA- asigurarea unui parcurs educațional individualizat pentru fiecare 
elev; 
 DIVERSITATEA - garantarea respectului pentru diversitate și a unui mediu tolerant în 
procesul educațional; 
 TRANSPARENȚA- utilizarea de mecanisme transparente de evaluare și menținerea unei 
comunicări deschise și oneste în procesul educațional; 
 COLABORAREA - dezvoltarea parteneriatului Școală-societate și menținerea unui 
climat constructiv în interiorul sistemului de educație. 
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3.VIZIUNEA 

O grădiniță deschisă care oferă șanse egale și integrare socială tuturor 

preșcolarilor! 
 

4. MISIUNEA 

Ne propunem să formăm copii sănătoși, receptivi, sociabili și 

polivalenți, care să se adapteze cu ușurință la o lume în schimbare, având 

cunoștințe temeinice despre aceasta, adevărați cetățeni europeni care 

apreciază și promovează valorile și practicile naționale și democratice. 
 

 

5. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 
 

Analiza P.E.S.T. 

Politicul: 
Politica educațională aplicată în învățământ la nivelul județului Dolj, având la bază 

principiul descentralizării și flexibilizării, al descongestionării, se dovedește eficientă în 
dezvoltarea pozitivă a activității. Din fericire, la nivelul județului, mai ales în mediul urban, în 
urma descentralizării administrației publice, comunitatea locală și-a asumat rolul de principal 
sprijin financiar al unităților de învățământ, răspunzând, în limita posibilităților, solicitărilor 
managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.  

De asemenea, comunitățile locale au un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor 
unităților de învățământ. 

 La nivelul județului sunt implementate proiecte de genul ”Fiecare copil în grădiniță” care 
vine în sprijinul familiilor cu posibilități financiare precare. Copiii cu CES pot beneficia ajutor 
pentru masă cu condiția să frecventeze grădinița și să fie diagnosticați de instituțiile abilitate. 

Economicul: 
Putem considera ca ramuri economice prioritare la nivelul județului: industria de 

automobile, serviciile, legumicultura, dar nu toate acestea prezintă interes pentru elevi, 
nefiind considerată importantă popularizarea activităților specifice acestora în rândul lor. 

La nivelul orașului se încearcă o relansare economică prin sprijinirea întreprinderilor 
mici și mijlocii și conturarea unei platforme industriale în partea de EST, ceea ce conduce la 
efecte pozitive pentru susținerea bugetară a învățământului. 

Forța de muncă este ocupată la nivelul cartierului în care este situată grădinița în 
instituții bugetare: Garda de Mediu, Spitalul Filantropia, Inspectoratul Județean de Poliție, 
Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova; Primăria Municipiului Craiova, Școala 
Gimnazială nr. 24, Colegiul Național ,,Ștefan Velovan’’,  Colegiul Național ,,Energetic’’. 

Deși nivelul câștigurilor este eterogen, familiile copiilor care frecventează grădinița 
sprijină dezvoltarea și modernizarea bazei didactico - materiale, buna desfășurare a 
procesului de învățământ. 

Consiliul local trebuie să se implice în suplimentarea fondurilor alocate prin hotărâri de 
guvern, fondurilor europene pentru reabilitarea și construirea de grădinițe pentru a asigura 
desfășurarea unui proces educațional într-un cadru adecvat. 

Socialul: 
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Existența sărăciei, ca și a unor programe mass – media neadecvate, generatoare de 
delincvență în rândul copiilor, impune reorientarea termenului de educare a personalității 
copilului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus menționate. 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin copiii generează poziții diferite față de 
problematica educației, existând și grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat 
mijloc de promovare socială. 

În această zonă a orașului în care este situată grădinița există o mare eterogenitate a 
mediilor familiilor din care provin copii.  

Tehnologicul: 
La nivelul județului Dolj, există suficiente spații de formare a cadrelor didactice și 

copiilor, utilate cu aparatura necesară. În mediul urban și chiar în unele zone rurale, 
majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu, copiii putând urmări programe 
educaționale pe canale ca Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România 
Cultural. 

Din fericire, numărul calculatoarelor personale existente în familiile copiilor este mare, 
iar al celor conectate la Internet suficient, fapt ce a impus acțiuni susținute din partea 
managerilor în vederea dotării grădinițelor cu rețele de calculatoare și conectare la Internet, 
ca și introducerea orelor opționale de informatică încă de la nivelul învățământului preprimar. 

Ecologicul:  
Odată cu evoluția societății omenești, ultimele descoperiri ale științei au arătat 

necesitatea „întoarcerii la natură”, în sensul conștientizării tuturor categoriilor de cetățeni 
asupra importanței creării și păstrării unui mediu curat. 

În acest sens, Grădinița cu program prelungit ”Curcubeul copilăriei”  își propune 
implementarea și încurajarea inițiativelor privind desfășurarea de acțiuni extrașcolare și 
extracurriculare. 

La nivelul județului Dolj, proiectele numeroase inițiate și derulate atât de Primăria 
Craiova, I.S.J. Dolj, cât și de grădinița noastră, afectează mediul din ce în ce mai puțin mediul 
prin gunoiul sau deșeurile produse în urma activității desfășurate și implementarea de 
proiecte de colectare selectivă a acestora. 

 

ANALIZA SWOT 

Pentru a realiza o buna diagnoza a organizației, analizam atât mediul intern , cat si mediul 
extern , pe următoarele paliere : 

1. Resurse umane ; 

2. Resurse materiale si financiare; 

3. Relații cu comunitatea;  

4. Oferta curriculara. 

 

RESURSE UMANE :  

,, STRENGHTS “ Puncte tari ,, WEAKNESSES ” Puncte slabe 
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• Manager format în domeniul managementului 
educațional cu experiență în domeniu; 
• Personal didactic calificat în proporție de 100%; 
• Ponderea cadrelor didactice cu gradul I 90 %; 
• Ponderea cadrelor didactice cu performante în activitatea 
didactică, tinere și cu dorință de implicare în creșterea 
imaginii grădiniței; 
• Relațiile interpersonale: cadre didactice - preșcolari, 
cadre didactice -părinți, cadre didactice - cadre didactice, 
existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, 
stimulativ; 
• Există o buna delimitare a responsabilităților 
cadrelor didactice, precum și o bună coordonare a acestora. 
personalul didactic este interesat de calitatea procesului 
instructiv-educativ; 

• Participarea ridicată a cadrelor 
didactice la cursuri de formare si perfecționare; 
• Disponibilitatea cadrelor didactice de a integra copii cu 
cerințe educaționale speciale; 
• Existența unui consilier școlar și a unui profesor 
itinerant arondat unității școlare. 

• Conservatorism și rezistența 
relative la schimbare a unor cadre 
didactice; 
• Lipsa motivației a unor cadre didactice de a 
se implica în cât mai multe acțiuni de promovare a 
unității în comunitate; 
• Lipsa unei baze de date corecte privind 
populația școlară din circumscripția arondată; 
• Lipsa unui logoped, , a unui secretar; 
• Lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte 
de atragere de fonduri financiare; 
• Neimplicarea cu administratorului financiar în 
rezolvarea problemelor de competenta și în 
valorificarea oportunităților de suplimentare de 
fonduri; 
• Comunicarea defectuoasă a unor angajați ai 
unității cu părinții și alte persoane din comunitatea 
școlară. 
 

”OPPORTUNITIES” -Oportunități   ,,THREATS Amenințări 

• Numărul  de  întâlniri   și  activități 
comune  ale  cadrelor didactice în afara orelor de curs    
favorizează difuzarea informațiilor,  creșterea coeziunii 
grupului, o comunicare mai bună; 
• Varietatea cursurilor de formare și perfecționare   
organizata   de   CCD, ONG-uri, universități; 
• Posibilități financiare de stimulare, motivare    a    cadrelor 
didactice (gradații de merit, profesor emerit) 
• Implicarea în parteneriate diverse; 
• Existența unui cadru de evaluare a personalului didactic 
în funcție de performanțele obținute în procesul instructiv-
educativ; 
• Perspectiva descentralizării în ceea ce privește 
angajarea personalului didactic; 
• Prevederile Strategiei Europa 2020 privind faptul că cel 
puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 
obligatorie de școlarizare ar trebui sa frecventeze 
învățămantul preșcolar care vor determina aplicarea unor 
politici publice pentru atingerea acestor cerințe; 

• Lipsa de atractivitate a sistemului de învățământ 
pentru tinerii absolvenți bine pregătiți care  preferă  să  
lucreze  în  alte domenii sau în străinătate; 
• Lipsa de timp a părinților care limitează   
implicarea  familiei   în educația preșcolarilor; 
• Lipsa prevederilor legale privind obligativitatea 
învățământului preșcolar; 
• Nivelul scăzut de cunoștințe psihopedagogice în 
rândul părinților; 
• Regresul demografic având drept consecință 
scăderea populației școlare; 
• Trei grădinițe concurente în zonă. 

 
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

,, STRENGHTS “ Puncte tari ,, WEAKNESSES ” Puncte slabe 
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• Săli de grupă dotate corespunzător 
cu mobilier, calculatoare, aparatură audio-
vizuală; 

• Conectare la internet; 
• Săli de joc modernizate, sală de sport; 
•     Cabinet pentru consiliere școlară dotat 

corespunzător; 
• Spațiu verde și teren de joacă de mari 

dimensiuni; 
 Material didactic suficient și actualizat 

din punct de vedere informațional; 
 Conectarea la rețeaua de siguranța 

si monitorizare a acesteia. 
 Bucătărie și spălătorie dotate și 

utilate. 
 

 Instalații electrice și termice vechi; 
 Fondurile bănești nu sunt suficiente 
pentru achiziționarea de materiale 
didactice și echipamente pentru 
întreținerea spațiilor școlare; 
 Fonduri extrabugetare mici; 
 Spațiu verde și teren de joacă cu aparate de joc ce 
necesită schimbare și modernizare; 
 Lipsa unui spațiu suficient  amenajat pentru desfășurarea 
consilierii copiilor și părinților, a activităților de educație – fizică 
și a unor programe educative – programe artistice și serbări; 
 Spațiu insuficient pentru desfășurarea activităților și 
rutinelor zilnice cu copiii (sala de mese, mișcarea de dimineață); 
 Degradarea spațiului din curtea grădiniței, datorită 
calității gardului care o împrejmuiește care este parțial realizat; 
 Slaba gestionare a fondurilor existente alocate prin 
achiziționarea de servicii cu costuri nejustificate pentru perioade 
foarte lungi (telefonie); 
 Realizarea unei renovări capitale a spațiului interior în 
proporție de 65% iar a spațiului exterior de 20%. 

   
 
 

 

”OPPORTUNITIES” - Oportunități   ,,THREATS ”- Amenințări 

• Descentralizare și autonomie 
instituțională; 
• Parteneriate cu comunitatea locală, 
ONG-uri, instituții similare ; 
• Posibilitatea antrenării preșcolarilor 
(copiilor/ părinților) în activități de întreținere 
a unității; 
• Posibilitatea obținerii de fonduri prin 
proiecte finanțate de guvern și UE. 
 

 Alocarea de fondurilor bănești insuficiente pentru  
întreținerea unității; 
 Incertitudine privind alocarea fondurilor bugetare 
proiectate; 
 Interesul scăzut al agenților economici în acordarea de 
sponsorizări sau donații; 
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 
uzura morală a echipamentelor existente; 
 Prețul ridicat al materialelor didactice. 

 
RELAȚII CU COMUNITATEA  

,, STRENGHTS “- Puncte tari ,, WEAKNESSES ”- Puncte slabe 

• Colaborarea cu diverse instituții 
pentru realizarea unor acțiuni extracurriculare: 
excursii, vizite, spectacole, acțiuni caritabile, 
acestea introducând copiii în mediul comunitar și 
contribuind la socializarea lor; 
• Întâlniri ale cadrelor didactice și 
părinților cu reprezentanții poliției în scopul prevenirii 
delicvenței juvenile; 
• Întâlniri periodice cu Comitetul Părinților 
suplimentate cu consultații individuale cu părinții; 
• Dezvoltarea relației educatoare - 
copil - părinte realizată prin intermediul desfășurării 
de activități în parteneriat; 
 Interesul grădiniței de a-și prezenta 
oferta educațională prin actualizarea permanentă a 
paginii de facebook a grădiniței și realizarea unui site 
nou ca mijloc de comunicare cu comunitatea; 
 Existența unei colaborări reale și a unui sprijin 
din partea Consiliul Reprezentativ al Părinților și al 
Comitetului EcoȘcoala; 
 

• Nerealizarea unui feedback permanent în relația 
grădinița –comunitate; 
 Organizarea defectuoasă a activităților de 
parteneriat (aglomerarea activităților și 
imposibilitatea de realizare), poate conduce la 
ruperea unor relații; 
 Slaba informare și timpul limitat al părinților 
conduce la slaba implicare a acestora în viața și 
activitatea copiilor; 
  
 

”OPPORTUNITIES” - Oportunități   ,,THREATS ”- Amenințări 
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• Disponibilitatea și responsabilitatea 
unor instituții de a veni în sprijinul grădiniței; 
• Responsabilitatea altor instituții /grădinițe 
omologe pentru schimburi de experiență; 
• Colaborare buna între grădiniță, 
ISJ, Consiliul Local, Primărie ; 
• Existența programelor europene de 
parteneriat educațional, la care 
România este asociată; 
 Interesul crescând al mass-mediei 
pentru a informa la timp și în mod 
obiectiv noutățile și evenimentele din 
sistemul educațional; 
 Participarea și implicarea reprezentanților 
comunității locale la acțiunile organizate de 
grădiniță; 
 Disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții 
publice de a veni în sprijinul școlii (Poliție, Biserică, 
Primărie, instituții culturale); 
 Posibilități nenumărate pentru crearea de 
parteneriate cu  școli din țară și UE. 
 

• Nivelul de educație și timpul limitat 
al părinților poate conduce la slaba 
implicare a acestora în viața 
grădiniței; 
• Instabilitate la nivel social si 
economic a instituțiilor, potențial 
partenere; 
 Dezinteresul unor familii pentru educația 
copiilor; 
 Neacceptarea părinților de a recunoaște și 
accepta eventuale cerințe speciale ale copiilor; 
 Demersuri nefinalizate de implicare în 
programe internaționale (Erasmus+) 
 Numărul în creștere al familiilor 
dezorganizate, monoparentale care afectează 
comportamentul copiilor și reacțiile părinților la 
solicitările și regulile impuse de grădiniță. 
 

 
OFERTA CURRICULARĂ  

,, STRENGHTS “ -Puncte tari ,, WEAKNESSES ” -Puncte slabe 

 Grădinița dispune de întregul material curricular 
necesar: planuri de învățământ, programe școlare, 
auxiliare didactice, caiete speciale, ghiduri de aplicare, 
culegeri, metodici etc.; 
 Disponibilitatea unor cadre didactice pentru 
implicare în elaborare de auxiliare curriculare și mijloace 
de învățământ avizate de 
ISJ și MEC ; 
 Participarea multor cadre didactice 
la strategiile de formare în problematica reformei 
(utilizarea calculatorului, inteligențe multiple, evaluare, 
abilitare curriculară etc); 
 Competența instituției de învățământ de a adapta 
oferta educațională în funcție de nevoile beneficiarului și a 
evoluției mediului social, legal și operativ; 
 Exploatarea eficientă a resursei de timp în 
respectarea programelor, în pregătirea copiilor; 
 Existența și utilizarea softurilor educaționale în 
creștere la nivelul majorității claselor; 

 

 Reticența față de metode noi de predare 
sau de utilizare a noilor tehnologii a unor cadre 
didactice; 
 Neimplicarea unor cadre didactice 

în propria dezvoltare profesională 
cât și în actul educațional și 
decizional; 
 Utilizare insuficientă a echipamentelor 

moderne în procesul instructiv-educativ; 
 Număr mic de activități extrașcolare, la 

unele clase; 
 Promovarea minimală a alternativelor 

educaționale; 
 

”OPPORTUNITIES” - Oportunități   ,,THREATS ”- Amenințări 

 Existenta unui cadru legislativ relativ stabil în 
domeniul învățământului, învățământul fiind prioritate 
națională; 
 Cadrul legislativ conferă autonomie instituțională 
sporită unităților de învățământ, dar și responsabilizează mai 
mult școală față de sarcinile unui învățământ performant; 
 Existența programelor de formare a cadrelor didactice 
propuse de MEC, ISJ, și CCD, inclusiv programele europene; 
 Creșterea rolului partenerilor educaționali în 
dezvoltarea unităților școlare; 
 Valorificarea abilităților individuale ale copiilor prin 
CDS; 
 Implicarea copiilor grădiniței și părinților acestora 
în programe și proiecte; 

 Ambiguitate privind modalitățile specifice de 
realizare a curriculumului preșcolar; 
 Lipsa unei clarități în viziune 
privind standardele pe nivele de 
vârsta.( 3-5, 5-6 ani); 
 Posibilități financiare limitate 
corelate cu prețurile materialelor 
informaționale existente pe piață; 
 Lipsa unor reglementări clare 
privind programul „Educația timpurie"; 
 Oferta nelimitată și necontrolată de auxiliare 
didactice de pe piață 
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6. MOTIVATIA PLANULUI MANAGERIAL 
 

Prezentul plan managerial este elaborat din perspectiva asigurării calității educației 
oferită de grădiniță în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în 
spațiul European, în conformitate cu strategia de dezvoltare a învățământului doljean pentru 
perioada 2021 - 2022. 

Premisa fundamentală este aceea că învățământul trebuie să joace un rol esențial în 
promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active. În acest context, stimularea 
creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educație și 
formare trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziția către o economie și o 
societate bazata pe cunoaștere. 

 

7. MARKETING EDUCAȚIONAL 
 
Strategia de comunicare și relații publice a Grădiniței cu program prelungit  ”Curcubeul 

copilăriei” Craiova implica acțiuni concrete privind imaginea instituției, integrând elemente de 
cultură organizațională, propunându-și să asigure condiții optime de comunicare internă și 
externa. 

În contextul actual, obiectivele de marketing vizează: 
 Creșterea vizibilității în mass-media și comunitate a activității instituției; 
Activități/ Acțiuni: 
 Redactarea și transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, 

referitoare la activitatea unității; 
 Răspunsul la solicitările individuale de informații venite din partea reprezentanților 

mass-media; 
 Invitarea potențialilor parteneri la acțiunile desfășurate de Grădinița cu program 

prelungit ”Curcubeul copilăriei” Craiova; 
 Consilierea permanenta a educatoarelor in probleme legate de comunicarea cu mass-

media și realizarea de acțiuni de popularizare a activităților desfășurate; 
 Luările de poziție și stabilirea de masuri corespunzătoare pentru a corecta anumite 

deficiențe sesizate în urma anchetelor și reportajelor din presa scrisă sau audio-video, în 
limita competențelor grădiniței; 

8. ȚINTE STRATEGICE 
 

Ținta 1: Creșterea stării de bine în rândul copiilor, cadrelor didactice și părinților de la 
un nivel satisfăcător la un nivel foarte bun în următorii 4 ani; 

 
Ținta 2: Creșterea gradului de incluziune prin scăderea cu 50% a absenteismului copiilor 

provenind din grupuri dezavantajate/vulnerabile până în anul 2024 
 
Ținta 3: Îmbunătățirea rezultatelor școlare cu 75% prin integrarea în procesul instructiv-

educativ a activităților derulate prin intermediul tehnologiei și internetului până în anul 2023; 
 
Ținta 4: Dezvoltarea cu 75% a comportamentelor pentru viață practică în rândul 

preșcolarilor prin extinderea predării cu ajutorul alternativelor educaționale până în anul 
2026. 
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9. OBIECTIVE GENERALE 
 
 Creșterea calității și eficienței actului educațional în perspectiva pregătirii pentru o 

societate și economie bazate pe cunoaștere; 
 Asigurarea egalității de șanse; 
 Modernizarea și democratizarea actului managerial (proiectare, decizie, formare) prin 

perfecționarea personalului didactic și a echipei manageriale; 
 Dezvoltarea parteneriatului educațional, grădiniță – părinți – comunitatea locală, în 

vederea susținerii procesului educațional; 
 Accesarea fondurilor europene, dezvoltarea cadrului de cooperare națională și 

internațională cu unitățile de învățământ din Uniunea Europeană și corelarea sistemului de 
educație cu obiectivele și evoluțiile europene. 

 

10. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII DE ACȚIUNE 
 
CURRICULUM 

1. Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă 
așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate. 

2. Cunoașterea și aplicarea documentelor de politica educațională și a finalităților pe 
nivelul preșcolar, urmărind modificările legislative recente; 

3. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor și a conținuturilor 
vizate de curriculumul pentru educația timpurie. Reconsiderarea metodelor tradiționale și 
moderne de evaluare specifice învățământului preșcolar 

4. Îmbunătățirea calității triadei predare-învățare-evaluare, încurajarea activității care să 
se desfășoare pe baza metodelor activ-participative, centrate pe copil  astfel încât să se 
asigure șanse egale tuturor preșcolarilor; 

5. Atingerea standardelor de referință pentru învățământul preșcolar; 
 
RESURSE UMANE 

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creșterea calității și 
eficientă activității în învățământ; 

2. Difuzarea și diseminarea în grădiniță a tuturor actelor normative, ordine, metodologii 
privind încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic 
auxiliar; 

3. Prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din învățământul preșcolar 
și întărirea colaborării cu Casa Corpului Didactic în vederea creșterii calității resurselor 
umane implicate în procesul didactic din grădiniță, urmărindu-se astfel realizarea 
scopurilor educaționale și asigurarea calității în educație; 

4. Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea în vederea sprijinirii acțiunilor de 
voluntariat; 

 
RESURSE MATERIALE 

1. Gestionarea și dezvoltarea resurselor existente; 
2. Reglementarea parteneriatului dintre grădiniță și administrația publică locală în 

domeniul conducerii și finanțării învățământului; 
3. Diversificarea surselor de finanțare prin implicarea grădiniței în încheierea unor 

contracte cu agenții economici; 
 
DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 



 

 12 

1. Intensificarea colaborării ISJ cu instituțiile abilitate ale statului (Primăria, Consiliul 
local, C.J.R.A.E, Direcția de Sănătate Publică, instituții de cultură etc.), cu ONG-urile care 
acționează în mediul educațional, cu asociații ale minorităților, în vederea asigurării unui 
mediu școlar atractiv. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor instituționale, comunitare. 
3. Promovarea propriei imagini.                                                                            
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PLAN MANAGERIAL 2021-2022 
 

ACȚIUNI RESURSE RESPONSABIL
ITĂȚI 

RESPONSABILITĂȚI 
DELEGATE 

BENEFICIARI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

TERMEN 

PROIECTARE  

- Realizarea analizei și diagnozei 
activității desfășurate în unitate; 
 

Raport de 
analiză 

Director Responsabil CM, 
CEAC 

Cadre -realizarea 
obiectivelor pt. 
2020-2021 

sept. 
2021 

- Elaborarea planului managerial 
și a celorlalte documente 
manageriale; 

Documente 
și materiale  
Manageriale
, planuri 
operațional
e 

Director Educatoare, 
responsabili comisii 
tematice 

Cadre, 
preșcolari 

-corelarea cu 
programul 
managerial al 
I.S.J. Dolj 

sept-oct. 
2021 

- Proiectarea activității de 
inspecție la grupe; 

Graficul 
asistențelor 

Director Responsabil CM, 
CEAC 

Cadre,  -ritmicitatea 
inspecției 

sept. 
2021 

-Elaborarea (selectarea ) 
programelor de perfecționare a 
personalului didactic, didactic 
auxiliar 

Oferta de 
formare 
continuă 

Director 
Responsabil 
formare 
continuă 
 

Responsabil 
perfecționare 

Cadre, 
preșcolari, 
părinți 

-creșterea 
gradului de 
implicare 
 

sept. 
2021 

- Elaborarea programului de 
activități extracuriculare; 

Grafic activ. 
extra-
curriculare 

Responsabil 
activitate 
educativă 
 

Responsabil 
activitate educativă 
,educatoare 
 

Cadre, 
preșcolari, 
părinți 

-deschiderea 
școlii către 
comunitate 

oct. 
2021 

- Elaborarea proiectului de buget 
și achiziții; 

Plan de 
achiziții 

Director, 
 

contabil Grădinița -îmbunătățirea 
bazei didactico-
materiale 

tr.IV 2021 

- Conceperea proiectelor de 
identificare a resurselor 
extrabugetare; 

Legislația în 
vigoare 

Director Responsabil consiliul 
reprez. al părinților, 
educatoare  

Cadre, 
preșcolari, 
părinți 

-dezvoltarea 
bazei didactico-
materiale 

tr.IV 2021 
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 Contabil 
- Întocmirea planului de 
școlarizare pentru anul școlar 
2018-2019 

Prognoza 
Anexe 
încadrare 

Director 
 

CA Grădinița corelarea la 
comanda 
socială- 

Ian- febr. 
2022 
 

- Elaborarea C.D.S pentru anul 
școlar 2018-2019 

Metodologii
le în vigoare 

Director, 
Responsabil 
Comisia 
metodică 

Cadre didactice Cadre, 
preșcolari, 
părinți 

-îmbunătățirea 
ofertei 
educaționale 

Ian. 2022 

- Întocmirea documentației 
privind investiția 

Proiectul de 
venituri și 
cheltuieli 

Director 
 

Contabil Grădinița -dezvoltarea 
bazei didactico-
materiale 

tr.IV 2022 

ORGANIZARE 

- Elaborarea tematicii și a 
graficelor pentru ședințele 
compartimentelor de lucru 

Graficele  
ședințelor 

Director  
 

Responsabil 
compartimente 
 

Grădinița -corelarea cu 
obiectivele 
activității 

 
oct. 
2021 

- Asigurarea calității demersului 
didactic 

Rapoarte de 
asistență și 
interasistență 

Director, 
CEAC 
 

Responsabil C.M., 
educatoare 

Preșcolari, 
cadre 
didactice 

-formarea si 
dezvoltare 
abilităților 
 

 
permanent 

- Constituirea echipelor de lucru 
pentru realizarea proiectelor; 
 

Decizii  Director CP, CA grădinița  când e 
cazul 

- Repartizarea sarcinilor de lucru 
în funcție de aria 
responsabilităților; 

Organigrama Director CP, CA Cadre 
didactice 

-optimizarea 
activității 

sept. 
2021 

- Repartizarea cadrelor didactice 
și a copiilor pe grupe; 

Încadrarea cu 
pers. did. 
Cataloage  

Director CP, CA Preșcolari, 
cadre 
didactice 

-corelare cu 
criterii de 
selecție și 
continuitate 

sept. 
2021 

- Realizarea cuprinderii tuturor 
copiilor de vârstă preșcolară; 
Monitorizarea frecventării 

Registrul de 
înscriere, 
cataloage 

Director Educatoare, c. 
disciplină 

Preșcolari, 
cadre 
didactice 

-cuprinderea 
tuturor 
preșcolarilor, 

Oct. 
2021/pe 
parcursul 
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grădiniței de către preșcolari 
pentru combaterea abandonului. 

diminuarea cu 
15% a 
absenteismului 

anului 
școlar 

- Procurarea și distribuirea 
documentelor curriculare, 
auxiliare, material didactic; 
 

Prevederi 
legale, oferte, 
auxiliare  

Director Educatoare Preșcolari, 
cadre 
didactice 

-asigurarea 
tuturor 
materialelor 

permanent 

- Aprobarea de către consiliul de 
administrație a opționalelor; 

Proces verbal CA Educatoare Preșcolari, 
cadre 
didactice 

- elaborarea 
programelor 
 

Ian. 2022 

- formare/perfecționare pentru 
creșterea calității activității 
didactice; 
 

Programe de 
perfecționare 

Director, 
responsabil, 
perfecționar
e 

Educatoare Preșcolari, 
cadre 
didactice 

Inspecții, baza de 
date 
formare/perfecți
onare, dovezi 
formare 

conf. graf. 
de 
perfecțio-
nare 

- Organizarea și desfășurarea 
activităților extracurriculare 
conform graficului; 
 

Planificare 
extracurricu-
lare 

Responsabil 
activ. 
educativă 

 Preșcolari, 
cadre 
didactice 

-formarea 
abilităților și 
competențelor 
extracurriculare 

permanent 

- Asigurarea asistenței sanitare și 
protecției copilului; 

Fise de 
observație 

Cadre 
medicale ale 
unității 

Educatoare, comisii 
specifice 

preșcolari prevenirea 
îmbolnăvirii și a 
accidentelor 

permanent 

- Organizarea unor întâlniri cu 
diferiți factori educaționali 
(școala, biserică, 
medic/asistente, poliția, etc.); 

Programe de 
acțiuni 

Responsabil 
activitate 
extracurricul
ara 

Educatoare Preșcolari, 
grădinița, 
comunitatea 

implicarea 
eficientă în viața 
comunității 
 

 
permanent 

- Identificarea resurselor 
extrabugetare și repartizarea lor 
conform priorităților; 

Proiect de 
buget 

Director Contabil grădinița alocarea 
fondurilor în 
mod eficient 

 
permanent 

- asigurarea protecției muncii  Legislația în 
vigoare 

Director  
inspector 
PSI, SSM  

Comisii specifice grădinița Asigurarea 
protecției în 
muncă  

permanent 
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CONDUCERE OPERAȚIONALĂ 

- Funcționarea eficientă a 
personalului didactic și 
nedidactic; 
 

Rapoarte 
de 
asistență, 
rafic 
control 

Director CM, CEAC, 
administrație 

grădinița -eficientizarea 
activității, 
activizarea 
angajaților 

permanent 

- Coordonarea activității 
comisiilor tematice și a cadrelor 
didactice; 

Planificare
a 
activităților 

Director  
Responsabil 
C.M. 

Responsabil 
compartimente 

Preșcolari, 
cadre 

-creșterea 
calității 
demersului 
didactic 
 

 
permanent 

- Operaționalizarea resursei de 
timp; 

Planificare
a 
activităților 

Director Comisii specifice Preșcolari, 
cadre 

-încadrarea în 
planificarea de 
timp 

 
permanent 

- Realizarea procedurilor de 
disciplină a muncii și 
evitarea(rezolvarea) conflictelor; 

Legislația 
în vigoare 

Director CA, Ceac, SSM 
administrație 

Grădinița -respectarea 
legislației 

 
permanent 

- Urmărirea și supervizarea 
desfășurării activității pe 
sectoare de activitate; 
 

Rapoarte 
de 
activitate, 
grafic 
control 

Director CM, CEAC, 
administrație 

 -creșterea 
eficienței 
activității pe 
ansamblu 
 

 
permanent 

MONITORIZARE,  EVALUARE,  CONTROL 

- Elaborarea criteriilor și a 
instrumentelor de monitorizare 
și evaluare; 

Itemi de 
evaluare 

Director CM, CEAC, 
educatoare 

Preșcolari, 
cadre 

-respectarea 
metodologiei și 
specificului 
unității 
 

sept 
2021, dec 
2021, mai-
iunie 2022 

- Aplicarea criteriilor și a 
instrumentelor de evaluare; 

Fișe de 
evaluare 

Echipa de 
management  

CA, CEAC, 
educatoare 

Preșcolari, 
părinți, cadre 

-respectarea 
metodologiei 

anual 

- Prelucrarea datelor obținute 
din asistanța la grupă și 

Rapoarte 
de 

Director CM, educatoare Preșcolari, 
părinți, cadre 

-relevanța 
rapoartelor 

periodic 
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valorificarea rezultatelor 
evaluării; 

asistențe -dezvoltare 
instituțională 

- Întocmirea documentelor, 
rapoartelor cerute de I.S.J. Dolj; 
 

Documente  Director Comisii specifice Grădinița, ISJ -respectarea 
termenelor 

conf. 
termenelo
r solicitate 

- Întocmirea raportului 
semestrial și anual asupra 
activității din unitate; 
 

Raport de 
activitate 
anual și 
semestrial 

Director  Grădinița -respectarea 
structurii și 
termenelor 

semestrial
- 
anual 

- Întocmirea documentelor legale 
privind managementul 
resurselor; 

Legislația 
în vigoare 

Director Contabilitate grădinița -respectarea 
legislației 

dec. 
2021 

- Arhivarea și păstrarea tuturor 
documentelor legale; 
 

Documente 
școlare 

Director 
 

Responsabil arhiva grădinița -respectarea 
normativelor 

Dec. 2021, 
iun. 
2022 

Evaluarea ofertei educaționale și 
a performanțelor obținute; 

Rapoarte 
de evaluare 

Director  CM, CEAC, 
educatoare 

grădinița -adecvarea 
ofertei 
educaționale 

anual 

MOTIVARE 

- Stimularea (auto)formării și 
dezvoltării profesionale; 

Oferte de 
perfecționa
re 

Director Responsabil 
perfecționare 

Cadre, 
preșcolari 

-dezvoltarea 
profesională 

permanent 

- Stimularea spiritului de 
competitivitate; 

Rezultate 
popularizat
e 

Director CM, CEAC Grădinița -implicare, 
participare, 
dezvoltare 

permanent 

- Încurajarea și sprijinirea 
inițiativelor (în special a cadrelor 
didactice tinere); 

Diseminare  Director Educatoare grădinița -implicare 
participare 
 

permanent 

- Sprijinirea inițiativelor în 
atragerea resurselor materiale și 
financiare; 

 Director Educatoare, comitete 
de părinți 

grădinița -dezvoltarea 
unității 

permanent 

IMPLICARE, PARTICIPARE 
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- Asigurarea transparenței în 
actul decizional, prin participare 
la luarea deciziilor; 

Programele 
managerial
e 

Director, 
 

CA, CP Cadre, 
preșcolari 

-implicare în 
actul decizional 

permanent 

- Încurajarea participării și a 
inițiativei pentru optimizarea 
funcționării culturii 
organizaționale 

Programele 
managerial
e 

Director Comisii specifice, 
părinți 

grădinița -optimizarea 
culturii 
organizației 

permanent 

- Creșterea gradului de implicare 
a părinților și a comunității locale 
în viața unității; 

Program de 
activități 

Director 
 

Responsabil M.P., 
educatoare 

grădinița -implicarea 
activă a 
părinților 

permanent 

- Organizarea de întâlniri 
periodice cu părinții, autoritatea 
locală, școala, instituții; 

Program de 
activități 

Responsabil 
MP 

Cadre didactice grădinița -stimularea 
implicării 

periodic 

FORMARE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ 

- Participarea cadrelor didactice 
la acțiunile comisiei metodice, 
cerc pedagogic și la programul de 
perfecționare; 

Grafice  Responsabil 
C.M./perfecțion
are 
 

Cadre, preșcolari Cadre 
didactice, 
preșcolari 

-dezvoltarea 
profesională și 
personală 

conform 
graficelor 

- Identificarea nevoilor de 
formare a cadrelor didactice; 

Cursuri de 
perfecționa
re 

Responsabil 
perfecționare 

Cadre didactice  -dezvoltarea 
profesională și 
personală 

oct. 
2021 

- Perfecționarea cadrelor 
didactice prin studiu individual; 

Portofoliu  Cadre didactice   -dezvoltarea 
profesională și 
personală 

permanent 

- Participarea cadrelor didactice 
la seminarii, simpozioane 
organizate la nivel local, 
județean. 

Grafice  Responsabil 
perfecționare, 
CEAC 

 Cadre 
didactice 

-dezvoltarea 
profesională și 
personală 

conform 
graficelor 

FORMAREA GRUPURILOR, DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

- Încurajarea culturii 
organizaționale de tip rețea; 

Organigra
ma  

Director CA, CP grădinița -lucrul în echipă permanent 

- Organizarea și participarea Programa  Director CA, CM, educatoare grădinița -constituirea când e 
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colectivelor în funcție de 
activitatea planificată;  

echipelor cazul 

- Aplicarea unui stil de lucru -
democrat participativ; 

Programe  Director educatoare grădinița -dezvoltarea 
abilității de 
conlucrare 

permanent 

COMUNICARE, INFORMARE 

- Realizarea unei informări 
periodice și ritmice; 
 

Notificări, 
note 
serviciu 

Director Responsabili 
compartimente 

grădinița - permanent 

- Informarea factorilor 
educaționali cu activitatea 
desfășurată în grădiniță; 
 

Rapoarte , 
afișe 

Director Educatoare, comisii Grădinița, 
comunitatea 

-popularizarea 
activităților 

periodic 

- Popularizarea prin mass-media 
a activităților deosebite; 

Diseminare 
media. 

Purtător de 
cuvânt 

 Grădinița, 
comunitatea 

-popularizarea 
activităților 

periodic 

- Existența unui sistem de 
raportare către părinți, ca 
parteneri în educație; 

Procese 
verbale, 
avizier 

Responsabil 
M.P. 

Educatoare Preșcolari, 
părinți 

-implicarea 
părinților 

periodic 

- Transmiterea în timp util către 
forurile ierarhice superioare a 
materialelor solicitate; 

Documente 
managerial
e 

Director Responsabili 
activități 

Grădinița, ISJ respectarea conț. 
și termen. 

când e 
cazul 

PARTENERIAT 

- Organizarea unor acțiuni 
comune grădiniță-școală; 
 

Proiecte 
educative 

Responsabil 
extracurricualr
e 

Educatoare Grădinița, 
școlile din 
zonă 

-activități 
deschise, 
mese rotunde 

permanent 

- Colaborarea permanentă cu 
organele de poliție, sanitare, 
pompieri; 

Proiecte 
educative 

Responsabil 
M.Ed. 

Educatoare, cadre 
medicale din unitate 

preșcolari -siguranța și 
sănătatea 
copiilor 

permanent 

- Colaborarea cu instituții de 
cultură, artă și biserică; 

Proiecte 
educative/
programe 

Responsabil 
M.Ed. 

Educatoare grădinița -participarea la 
acțiuni comune 

permanent 

- ședințe de lucru cu Consiliul Procese Director Responsabil MP, grădinița Creșterea Sep. 2021 
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Consultativ al părinților și 
autoritatea locală; 

verbale educatoare calității actului 
educațional  

- Inițierea de proiecte de 
parteneriat la nivel local, național 
și internațional. 
 

Proiecte 
educative 

Director, 
Responsabil 
activitatea 
extracurricular
ă 

Educatoare Grădinița, 
comunitatea 

-dezvoltare 
instituțională 

permanent 

- Identificarea unor parteneri 
eligibili în vederea inițierii unui 
proiect de atragere a fondurilor 
în vederea îmbunătățirii actului 
educațional 

Proiect de 
finanțare, 
parteneriat
e 

Echipa de 
management 

Echipa de proiect grădinița -dezvoltare 
instituțională, 

Oct. 2021 
Iunie 2022 

 
DIRECTOR, 

            Ins. Irina Maria Alexandru 


