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Gr<dinițaă cuă programă prelungită nr.1ă Târgovi群teă îşiă propuneă s<ă asigureă calitateaă procesuluiă
instructiv-educativă înă concordanţ<ă cuă noileă cerinţeă aleă integr<riiă înv<ţ<mântuluiă preuniversitară
românesc în Spaţiul European. Înăacestăcontext,ăesenţial<ăesteăstabilireaăstrategiilorădeăîmbun<t<ţire a 
activit<ţiiă specific,ăstabilireaăpriorit<ţilor,ăanalizaăcritic<ăaă rezultatelorăobţinuteă laănivelulă instituției.ă
Orient<rileă actuale,ă laă nivelă european,ă plaseaz<ă întreagaă dezvoltareă aă sistemeloră educaţionaleă şiă deă
formareăprofesional<ă înăperspectivaă cerinţeloră societ<ţiiă şiă economieiăbazateăpeăcunoaştere.ăFiecareă
stată europeană areă responsabilitateă înă privinţaă conţinutuluiă educaţieiă şiă aă organiz<riiă sistemuluiă
educaţionalăpropriu. 

Peăbazaăuneiădiagnozeărealisteăauăfostăstabiliteăpentruăanulăşcolar 2016 – 2017, obiective care 
au în vedere Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”). Criteriul de 
referinţ<ăăcareăvizez<ăînv<ț<mântulăpre群colarăseărefer<ălaăcreştereaăparticip<riiăcopiilorălaăeducaYiaă
preşcolar<. 

Înă vedereaă creşteriiă particip<riiă laă educaţiaă preşcolar<ă caă baz<ă pentruă succesulă educaţională
ulterior, în special în cazul celor provenind din medii dezavantajate. 

Pân<ă înă 2020,ă celă puţină 95ă șă dintreă copiiiă cuă vârstaă cuprins<ă întreă 4ă aniă şiă vârstaă pentruă
înscriereaăobligatorieălaăşcoalaăprimar<ăarătrebuiăs<ăbeneficiezeădeăeducaţieăpreşcolar<. 

Strategiileădeă laăLisabonaăşiăCopenhagaăaducă înă faţaă statelorămembreăaleăUniuniiăEuropeneă
recomand<riă şiă orient<riă clareă cuă privireă laă mediulă economică şiă social.ă Ină acestă context,ă noileă
obiectiveă şiă priorit<ţiă stabiliteă pentruă aă guvernaă activitateaă ţ<riloră membreă aleă UEă înă domeniulă
educaţional,ăînregistreaz<ăoătendinţ<ăelocvent<ăînspreăasigurareaăcalit<ţii,ăeficienţeiăşiăpermanentiz<riiă
educaţiei.ă 

Evoluţiaărapid<ăaătransform<rilorăceăaparăînăsocietateaăcontemporan<ăaduceăînăfaţaăsistemeloră
educaţionaleă dină ţ<rileă UEă cerinţaă deă adaptareă imediat<ă şiă permanent<ă aă practiciloră şiă politiciloră
specifice acestuiădomeniuălaănevoiaădeăinformare,ăcunoaştereăşiăformareăde-aălungulăîntregiiăvieţi. 

Înă ultimiiă ani,ă înă întreagaă Europ<ă s-aă pusă ună accentă totă maiă mareă peă creştereaă calit<ţiiă
procesuluiă deă educaţie.ă Laă oraă actual<,ă formareaă continu<ă nuă maiă esteă înţeleas< ca o remediere a 
carenţeloră dină formareaă iniţial<,ă ciă esteă conceput<ă caă ună procesă deă lung<ă durat<,ă deă înv<ţareă
permanent<ă(LongăLifeăLearning),ăiarăconceptulădeăînv<ţareăpermanent<ăaădobânditănoiăvalenţe.ă 

Conform lui Jacques Delors,ăînăcondiţiileăuneiălumiăînăpermanent<ămişcare,ăeducaţiaătrebuieă
s<ăseăconstituieăîntr-unăfundamentădeăinstrumenteăcuăajutorulăc<roraăoameniiăs<ăseăorientezeăşiăs<ăîşiă
construiasc<ăpropriulădrum.ăNumaiăaşaăfiecareăindividădevineăpreg<tităs<ăprofiteădeăocaziile,ăşanseleă
pe care lumeaăînăschimbareăiăleăofer<. 

Educaţiaătrebuieăorganizat<ăînăjurulăaă"patruătipuriăfundamentaleădeăînv<ţare,ăcareăpeăparcursulă
vieţiiăconstituieăpiloniiăcunoaşterii:ă 

 aăînv<ţaăs<ăştii,ăceeaăceăînseamn<ădobândireaăinstrumentelorăcunoaşterii; 
 aăînv<ţaăs<ăfaci,ăastfelăîncâtăindividulăs<ăintreăînărelaţieăcuămediulăînconjur<tor;ă 
 aă înv<ţaă s<ă tr<ieştiă împreun<ă cuă alţii,ă pentruă aă cooperaă cuă alteă persoane,ă participândă laă

activit<ţileăumane;ă 
 aăînv<ţaăs<ăfii,ăunăelementăimportant,ăceărezult<ădinăprimeleătrei". 

Eficientizareaă actuluiă educaţională vizeaz<ă grupeleă deă preşcolari,ă manageriiă şcolari,ă personalulă
didacticăsiănedidactic,ăprecumăşiăcapacitateaăinstituţional<ăaăunit<ţilorădinăînv<ţ<mântulăpreuniversitară
deăaăr<spundeăînămodăeficientănoilorăcerinţeăaleăeducaţiei în mileniul III.  
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Planul managerialăpentruăanulă群colară2020-2021 areălaăbaz<ăurm<toareleădocumenteăstrategiceăsauă
acte normative: 

 Țegea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 
2014 privind instituirea unoră m<suriă înă domeniulă educaţiei,ă cercet<riiă ştiinţificeă şiă pentruă
modificarea unor acte normative   Legeaă nr.ă 87/ă 2006ă pentruă aprobareaă Ordonanţeiă deă urgenţ<ă aă Guvernuluiă nr.ă 75/ă 12.07.2005,ă
privindăasigurareaăcalit<ţiiăeducaţiei,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioareă  Legea nr. 153/2017 privind salarizareaă personaluluiă pl<tită dină fonduriă publice,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare,ă  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern  managerialăalăentit<ţilorăpublice  Ordinul M.E.N. nr. 3125/2020 privindăstructuraăanuluiăşcolară2020ă– 2021  Ordinul M.E.N. nr. 4203/30.07.2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 
privind aprobarea Metodologiei –cadruă deă organizareă şiă desf<şurareă aă competiţiiloră şcolareă şiă aă
Regulamentuluiădeăorganizareăaăactivit<ţilorăcuprinseăînăcalendarulăactivit<ţilorăeducative,ăşcolareăşiă
extraşcolare  Legeaă272ă/2004ăprivindăprotecțiaă群iăpromovareaădrepturilorăcopilului  OMECTS 3337/2002 privind activitatea desf<群urat<ădeăconsilierulăpentruăproiecteă群iă 

programeăeducativeă群colareă群iăextra群colareăînăcadrulăunit<țilorădeăînv<ț<mântăpreuniversitar  OMECTS 4390/2012 privind înființareaăConsiliuluiăNaționalăpentruăprevenireaă群iăcombatereaă
violențeiăînămediulă群colar  OMEC  5447 / 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadruăădeăOrganizareăşiăFuncţionareăaă
unit<ţilorădeăînv<ţ<mântăpreuniversitară  OUG.ănr.ă49/ă2014ăprivindăinstituireaăunorăm<suriăînădomeniulăeducaţiei,cercet<riiăştiinţificeăşiăpentruă
modificarea unor acte normative  O.M.E.C.T.Sănr.ă5561/ă2011ăprivindăMetodologiaăform<riiăcontinueăaăpersonaluluiădidacticădină

înv<ţ<mântulăpreuniversitar,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rieăulterioare   Ordinul M.E.N. nr.3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind 

aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;   Legeaănr.ă35/ă2006ăprivindăcreştereaăsiguranţeiăînăunit<ţileădeăînv<ţ<mânt;ă  OMEC 4247/ 13.05.2020  pentruămodificareaăMetodologieiădeăevaluareăanual<ăaăactivit<țiiă
personaluluiădidactică群iădidacticăauxiliar,ăaprobat<ăprinăOrdinulăministruluiăeducației,ă
cercet<rii,ătineretuluiă群iăsportuluiănr.ă6143/ 2011  Ordinul nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de 
violenţ<ăînăunit<ţileădeăînv<ţ<mântăpreuniversitar  Ordinulăpentruăaprobareaăm<surilorădeăorganizareăaăactivit<țiiăînăcadrulăunit<țiloră/ăinstituțiiloră
deăînv<ț<mântăînăcondițiiădeăsiguranț<ăepidemiologic<ăpentruăprevenireaăîmboln<viriiăcuăSARSă
– CoV – 2 – Nr.ă5487/ă31.08.2020ăMinisterulăEducațieiă群iăCercet<rii;ăNr.ă1494ă/ă31.08.2020,ă
MinisterulăS<n<t<ții;  Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelorădeăigien<ădinăunit<țileăpentruăocrotirea,ă
educarea,ăinstruirea,ăodihnaă群iărecreereaăcopiiloră群iătinerilor  Alteăordine,ănotific<riăşiăpreciz<riăaleăM.E.N 
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CURRICULUM 
 
PUNCTE TARI  gr<diniţaădispuneădeăîntregulămaterialăcurriculară(planuriădeăînv<ţ<mântăşiăprogrameăşcolare,ă

programeăşcolareăalternative,ăauxiliareăcurricalere,ăcaieteădeălucru,ăghuduriădeăaplicare,ă
culegeriădeătexteăliterare,ăîndrum<toareăetc.); 

 individualizarea instruirii prin derularea procesului instructiv educativ prin programul 
educaţionalăalternativăStep-by-step; 

 abordareaăconținuturilorăînămanier<ăintegrat<; 
 optimizareaăactivit<ţiiădidacticeăînăconcordanţ<ăcuăprevederileăcurriculum-uluiăpentruăeducaţieă

timpurie; 
 acordareaădeăşanseăegaleăînăeducaţieăindiferent deănaţionalitate,ăsexăsauăminoritate; 
 curriculumălaădeciziaăşcoliiădiversificat,ăcareăţineăcontăădeăresurseleăunit<ţiiăşiăsatisfaceă

dorinţeleăcopiilor,ăp<rinţilor;ă 
 preocup<riăînădirecţiaădesf<şur<riiăprocesuluiăinstructiv-educativ prin introducerea softului 

educaţională; 
 competenţ<ăînăselectareaăşiăutilizareaăunorămetodeăactivă– participative, calitatea metodelor, 

tehnicilorăşiăprocedeelorăutilizate,ăpondereaămareăaămetodelorăactivă– participative utilizate în 
procesulădeăînv<ţare;ăaccesibilizareaăconţinutuluiăînv<ţ<rii; 

 utilizareaămetodelorădeăevaluareătradiţional<,ădarăşiăalternativ<,ăînăspecialălaăînv<ț<mântulă
pre群colară群iăprimară(observareaăsistematic<,ăproiectul,ăportofoliul); 

 surseăinformaţionaleăbogateă:auxiliareădidactice,ăăbibliotec<,ăinternet,ăsoft-uriăeducaţionale. 
 Irearea uﾐor situa縁ii de îﾐ┗ă縁are Iare îﾐIurajează iﾐteraI縁iuﾐea Iadru didaItiI – elev, elev – elev, elev 

– cadru didactic; 
 implementarea unor proiecte în cadrul programului Erasmus+ care au ca rezultate/produse utile în 

procesul de predare-îﾐ┗ățare-evaluare; 
 derularea Iursului opțioﾐal de EduIație fiﾐaﾐIiară; 
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 asigurarea resurselor speIifiIe eduIației fiﾐaﾐIiare, peﾐtru îﾐ┗ățăﾏâﾐt preșIolar priﾐ proieItul de 
IolaHorare diﾐtre Miﾐisterul EduIațiiei Națioﾐale și ţaﾐIa Națioﾐală a Roﾏâﾐiei; 

 
PUNCTE SLABE  insuficientaădiversitateăaăabilit<ţilorăcadrelorădidacticeăînăraportăcuăsolicit<rileăp<rinţilorăşiă

copiilor privind derularea CDS 
 difiIultăți îﾐ Ioﾐte┝tualizarea îﾐ┗ățării, slaHa ┗alorifiIare a e┝perieﾐ縁ei de ┗ia縁ă a ele┗ilor îﾐ proIesul 

de îﾐ┗ă縁are, a aIhizi縁iilor doHâﾐdite de ele┗i iﾐ faﾏilie, îﾐ di┗erse aIti┗ită縁i iﾐforﾏale; 
 difereﾐțierea îﾐ┗ățării; iﾐsufiIieﾐta adaptare a IurriIuluﾏ-ului la partiIularită縁ile uﾐor Iategorii 

speciale de elevi;  
 insuficienta integrare a resurselor TIC în desfăşurarea  aIti┗ită縁ilor. 

 
OPORTUNIT;XI  diversificareaăauxiliarelorădidacticeăprinăcooperareaăcuăp<rinții; 

 accesul liber al cadrelor didactice la elaboratrea de auxiliare didactice; 
 existențaădiferitelorăconcursuriăă群colareălaănivelănațional; 
 CDŞăofer<ăposibilitateaăsatisfaceriiădorinţeiădeăinformareăşiăcunoaştereăînădiferiteădomeniiădeă

activitate;ăpermiteăvalorificareaăabilit<ţilorăindividuale; 
 dezvoltareaăexperiențeiădidacticeăprinăproiecteă群colareăeuropeneăă 
 popularizareaăoferteiăeducaționaleăprinăcolaborarea cu mass-mediaălocal<. 
 gr<diniţaăpoateăbeneficiaădeămaterialeăsuportăoferiteăcadrelorădidacticeăprinădiferiteăprogrameă

de formare si parteneriate. 
AMENINX;RI  modific<riălaănivelăcurricularăăcareănuăsprijin<ăprofesorulădebutant; 

 insuficienta diversificareăşiăadecvareăaăCDŞălaăcerinţeleăşiăsolicit<rileăp<rinţilor; 
 bazaămaterial<ăexistent<ănuăpermiteărealizareaătuturorăsolicit<riloră(opţiunilor)ăbeneficiarilor; 
 Multitudineaădocumentelorăcurriculareăînădetrimentulăactivit<țiilorăefectiveăcuăcopilul 

 
RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI  personalădidacticăcalificatăînăproporţieădeă100ăș; 

 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I de peste 68.75%; 
 cadreă didacticeă cuă responsabilit<țiă laă nivelă județean:ă 1 responsabil de cerc pedagogic, 3 

metodiste, 3 membre aiăcorpuluiădeăexperțiăînămanagement 
 existențaăprofesoruluiăpsihologă群iălogoped; 
 existențaăpersonaluluiăsanitar; 
 participarea cadrelor  didacticeălaăcursuriădeăformareăcontinu<ăînăspecialitate acreditate sau 

avizate MEC 
 participarea la stagii de formare prin programul european Erasmus + 
 profesori cu competente IT 
 completareaăstudiilorăînăspecialitateădeăc<treătoateăcadreleădidactice 
 preocupareaăpersonaluluiădinăînv<ţ<mântăăpentruădiseminareădeăbuneăpractici,ăpentruă

publicarea de articole, participarea la simpozioane,ăsesiuniădeăcomunic<riăşiăschimburiădeă
experienţ<; 

 interesulăcadrelorădidacticeăpentruăparticipareaălaăactivit<țileămetodico-群tiințificeă群iă
psihopedagogice organizate la nivelul centrului metodic sau cercului pedagogic 
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 relaţiileăinterpersonaleăeducaoare-copil, conducere-subalterni, cadre didactice-p<rinţi,ă
educatoare- educatoare,ăetc)ăexistente,ăfavorizeaz<ăcreareaăunuiăclimatăeducaţionalădeschis,ă
stimulativ; 

 exist<ăoăbun<ădelimitareăaăresponsabilit<ţilorăcadrelorădidactice,ăăprecumăşiăoăbun<ăcoordonare 
a acestora; 

 frecvenţaăfoarteăbun<ăaăcopiilorăpeătotăparcursulăanuluiăşcolar. 
PUNCTE SLABE  conservatorismulăşiărezistenţaălaăschimbareăaăunorăcadreădidacticeăprivindăaspecteăprecum:ă

organizareaăşiădesf<şurareaăactivit<ţilor,ăcentrareaăactivit<ţilorăpe nevoile copiilor, 
informatizareaăînv<ţ<mântului; 

 slabaăpreg<tireăaăcadrelorădidacticeăpentruălucrulăcuăeleviiăcuăCESăintegrațiăînăînv<ț<mântulădeă
mas<; 

 num<rămicădeăprofesoriăcuăabilit<țiălingvistice; 
 num<rămicădeăpersonalăănedidacticăînăraportăcuănum<rulădeăpre群colariăşiăcuăsuprafaţaăunit<ții. 

OPORTUNIT;XI  participareaătuturorăcadrelorădidacticeălaăcursuriădeăformareăşiăaplicareaălaăgrup<ăaăătehniciloră
înv<ţate; 

 num<rulăde întâlniriăşiăactivit<ţiăcomuneăaleăcadrelorădidacticeă(internă群iăextern)ăfavorizeaz<ă
împ<rt<şireaăexperienţei,ăcreştereaăcoeziuniiăgrupului,ăoăcomunicareămaiăbun<; 

 varietatea cursurilorădeăformareăşiăperfecţionareăorganizateădeăCCD,ăONG,ăuniversit<ţi 
 posibilit<ţile financiareădeăstimulare,ămotivareăaăcadrelorădidacticeăprinăobţinereaăgradaţieiădeă

merit; 
 întâlnirile frecventeădeăcâteăoriăesteăcazulăîntreăcadreleădidacticeăşiăp<rinţiă(şedinţeleăcuă

p<rinţiiălaănivelulăgrupeiă/ăgr<diniţei,ăconsultaţiile). 
AMENINX;RI  Legislaţiaăactual<ănuăsprijin<ănormareaăadecvat<ăcuăpersonalănedidactic 

 Migrarea personalului didactic, didactic-auxiliară群iănedidacticăspreăalteădomeniiămaiăofertanteă
din punct de vredere financiar; 

 existenţaăfamiliilorădezorganizateăşiăcuăcopiiănesupravegheaţi 
 pauperizareaăunuiănum<rămareădeăfamiliiădatorit<ămicşor<riiăveniturilor 
 sc<dereaămotivaţiei şiăinteresuluiăpentruăactivit<ţileăprofesionaleă(colaborareăcuăp<rinţii,ă

perfecţionare,ăactivit<ţileăextracurriculare,ăconfecţionareaămaterialelorădidactice,ăpreg<tireaăcuă
profesionalismăaăactivit<ților,ăetc.) 

 criza de timp a p<rinţilorădatorat<ăactualeiăsituaţiiăeconomiceăcareăreduceăimplicareaăfamilieiă
înăviaţaăgr<diniţei. 

 teﾐdiﾐța de sIădere a iﾐteresului populației față de aItul eduIațioﾐal; 
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
PUNCTE TARI  stareaăfizic<ăbun<ăaăspaţiilorăşcolareăşiăîncadrareaăînănorativeleăădeăigien<ăcorespunz<toare; 
 conectareălaăreţeaăInternet si la televiziune prin cablu ; 
 existenţaăplatformeiăeducaţionaleăpentruăinvatamantălaădistantaăînăperioadeleădeăpandemie;ţ 
 materialulădidacticăsuficientăşiădeăcalitate; 
 gr<diniţa deţineăautorizaţieădeăfuncţionare; 
 bazaămaterial<ăfoarteăbun<,ăînăcontinu<ămodernizare; 
 mobilierăergonomicăînătoateăs<lileădeăgrup< 
 existenta unui cabinet medical; 
 asigurareaăcondiţiilorăoptimeăpentruăoăreal<ăintegrareăeuropean< 
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 realizarea de venituri extrabugetareă dină donaţiiă şiă sponsoriz<riă sauă ă direcționareaă aă 2șă dină
impozitul anual  

 bibliotec<ăcuăunăfondădeăcarteăadaptată群iăreactualizatăînăconformitateăcuăcerinţeleăpreşcolarilor; 
 existentaă ărampeiă ă laăintrareaăînăgr<diniţ<,ăcareăasiguraăaccesulăpersoanelor cu nevoi speciale în 

interiorul acesteia; 
 existențaăAsociațieiădeăp<rințiă,,ăSperanța,,ă 
 gr<diniţaăesteădotat<ăcuăunăsistemădeăsupraveghere,ăcareăasiguraăsecuritateaăacesteia; 
 menţinereaăst<riiădeăfuncţionareăprinăactivit<ţiădeăîntreţinereăşiăreparaţii periodice. 
 Existenţaăunuiăparc de joac<ăpentruăcopii. 
PUNCTE SLABE  lipsaă unoră spațiiă pentruă desf<群urareaă opționaleloră psiho-motriceă 群iă aă diverseloră festivit<țiă

(serb<riă群colare,ăanivers<ri,ăconcursuriă群colareăetc); 
 lipsaăspațiilorăpentruăderulareaăactivit<țilorădeăconsiliereăeducativ<ăă群iălogopedie; 
 Fonduriăbugetareăinsuficienteădatorit<ăfinanţ<riiădeficitareăpeăcostulăstandard 

OPORTUNIT;XI  posibilit<țiădeăaccesareăaăfondurilorăstructurale prin proiecte PNDL; 
 oportunit<țiă deă finanțareă extrabugetar<ă identificateă deă unit<țileă 群colareă prină contracteă deă

sponsoriz<ri,ădot<riă群iăparteneriate; 
 atragereaădeăfonduriăextrabugetareăprinăAsociaţiaădeăp<rinţi 
 dezvoltareaădeăproiecteăcuăfnanţareăextern< 
 descentralizareăşiăautonomieăinstituţional<; 
 parteneriat cu comunitateaălocal<ă(prim<rie,ăp<rinţi),ăONG,ăalteăinstituţiiă; 
 posibilitateaă antren<riiă p<rinţiloră înă activit<ţiă productiveă şiă deă întreţinereă aă bazeiă didactico-

materiale. 
 preg<tireaăunuiănum<rămaiămareădeăcadreădidacticeăînădomeniulăelabor<riiădeăproiecte 
 atragereaăunuiănum<rămaiămareădeăsponsori. 

AMENINX;RI  nivelulăactualăalăcostuluiăstandard/copilănuăesteăpropiceăunuiăactăeducaţional,ăadministrativăşiă
managerial de calitate; 

 ritmulăacceleratăalăschimb<rilorătehnologiceăconduceălaălaăuzuraămoral<ăaăechipamentelor 
existente; 

 bugetulălimitatăalăprim<rieiăînăraportăcuănevoileăunit<ții; 
 legislațiaăcareănuăîncurajeaz<ădestulăăpeăagențiiăeconmiciăs<ăsponsorizeze; 
 fonduriăinsuficienteăpentruăreparațiiă群iăîntreținereaăbazeiăămateriale; 
 lipsaăinvestițiilor. 
 Finanţareaăunit<ţilorăpeăbazaăcostuluiăstandadăoblig<ăunitateaălaăsupraaglomerereaăgrupelorădeă

copii 

RELAXIIăCUăCOMUNITATEA 
PUNCTE TARI  dezvoltareaăinstituţional< şiăaăresurseiăumaneăprinăimplementarea a trei parteneriatele 

strategice (Erasmus+  KA2) 
 colaborare foarte bun<ăcuăautorit<ţileălocale,ăClubulăCopiilor,ăbiserica,ăp<rinţii,ăDSP,ăcabinetulă

deă psihologieă şcolar<,ă pompierii,ă teatrulă municipal,ă muzeulă deă istorie,ă ONG,ă ă mass-media 
local<. 

 gr<diniţaă organizeaz<ă întâlniriă cuă reprezentanţiă aiă Poliţieiă înă scopulă prevenirii accidentelor 
rutiere; 
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 întâlniriă semestrialeă cuă Comitetulă reprezentativă ală p<rinţilor,ă suplimentateă deă consultaţiiă
individualeăcuăp<rinţii 

 dezvoltareaărelaţieiăcadreădidactice-copii-p<rinţiăprinăintermediulăserb<rilorăşcolare;ă 
 Popularizarea ofertei educaționale prin site-ului grădiﾐiței: www.gradinita1targoviste.ro   și priﾐ 

re┗ista grădiﾐiței ”Priﾏul îﾐ toate” 
 derularea  prograﾏului eduIațioﾐal peﾐtru păriﾐți  „EduIăﾏ aşa” 
 contacteleă cuă diverseă instituţiiă pentruă realizareaă unoră activit<ţiă extracurriculareă precumă :ă

excursii,ă viziteă laă muzee,ă vizion<riă deă spectacole,ă acţiuniă umanitareă cuă c<mineă deă b<trâni,ă
orfelinateăetc.,ăintroducăcopiiăînămediulăcomunitarăşiăcontribuieălaăsocializareaălor; 

 coparticiparea p<rinţilorăcaăparteneriăegaliăînăprocesulăinstructiv-educativ; 
PUNCTE SLABE 

 slabeăleg<turiădeăparteneriatăcuăO.N.G.-uri IﾏpliIarea sIăzută a familiei în actul decizional 
 colaborareaăcuăConsiliulăLocalăesteămaiămultăînădomeniulăfinanciarăşiădestulădeăpuţinăîn 

domeniul cultural; 
OPORTUNIT;XI  posibilitateaădezvolt<riiăinstituţionaleăşiăaăresurseiăumaneăprinăaccesareaăunorăprogrameă

diverseăcuăfinanţareăeuropean<ăprinălansareaăunuiănouăprogramăalăComisieiăEuropeneă
(Erasmus+)ăcareăfinanţeaz<ăparteneriateleăeuropene,ăstrategiceăşiămobilit<ţileăînăscopădeă
formareăcontinu<; 

 colaborareaăeficient<ăcuăinstituțiileăpublice,ăagențiiăeconomici,ăparteneriiăsociali; 
 existențaălaănivelulăadministrațieiălocaleă群iăaăinstituțiilorăaăunorăprogrameădeăcolaborareăcuă

unit<țileă群colare; 
 CreştereaăsprijinuluiădinăparteaăConsiliuluiăLocalăă群iăprimaruluiăălaănívelădecizionalăpentruă

susţinereaăunuiăînv<ț<mântădeăcalitate 
 disponibilitateaă şiă responsabilitateaăunoră instituţiiădeăaăveniă înă sprijinulăgr<diniţeiă (Prim<rie,ă

ONG,ăBiseric<,ăPoliţie,ăinstituţiiăculturale); 
 parteneriateăcuăautorit<ţileălocale; 
 prezentareaă şcoliiă înă mass-mediaă local<ă şiă laă întâlnirileă cuă reprezentanţiiă comunit<ţiiă şiă aiă

autorit<ţilorălocale 
 întâlniriăcuăp<rinţiiăpentruăprezentareaărezultatelorăcopiilorăăşiăaleăcadrelor didactice; 
 Implicareaăp<rinţilorăîntr-unănum<rămaiămareăînărezolvareaăproblemelorăcuăcareăseăconfrunt<ă

gr<diniţa; 
 Compatibilizareaăsistemuluiănaționalădeăeducațieăcuăcelăeuropean;  Cre群tereaăimaginiiăinstituționaleăprinădiseminareaăactivit<țilorăăprinăsite-ulăgradiniţeiăşiăăpresaăscris<ă群iă

audio –vizual<ălocal<  diseminareaăexperienţelorăpozitiveăşiăaăbunelorăpracticiădobânditeăînăurmaăderul<riiăproiectelor 
deăparteneriatăeducaţional 

AMENINX;RI  timpulălimitatăalăp<rinţilorăpoateăconduceălaăslabaăimplicareăaăacestoraăînăviaţaăgr<diniţei. 
 num<rămicădeăagenţiăeconomiciădispuşiăs<ăseăimpliceăînăsprijinireaăeducaţieiădinăgr<diniţ<. 
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Acestaăe群tiătu,ăcopilul!ăAceastaăsuntăeu,ăGR;DINI軍A,ăloculăundeăto郡iărespect<măstareaătaădeăbine,ă
interesul superior alăcopiluluiă群iăbucuriaădeăaăînv<郡a!ăÎmpreun<ăcuăfamiliaăta,ăto郡iăform<măoăechip<!ă
ECHIPAăteăvaăajutaăs<-郡iădezvol郡iăliberă群iăarmoniosăpersonalitatea,ăs<ădeviiăautonomă群iăcreativ,ăs<-郡iă

împline群tiăvisurile!ă 
Tuăe群tiăPRIMULăÎNăTOATE! 

 

 
 

 

AN SCOLAR 2020-2021 

4.1.ăăVIZIUNEAăGR;DINI軍EIăNR.1ăTÂRGOVI訓TE 

4.2.ăăMISIUNEAăGR;DINIXEI 

 
        Misiuneaăgr<dinițeiănoastreădeă aăasiguraăoă educațieămodern<,ăcomplex<ă群iă complet<,ădeă înalt<ă
calitateăcopiilorădeănivelăpre群colar,ăînăacordăcuăvalorileă群iăprincipiileăUniuniiăEuropene. 
Gr<dinițaă noastr<ă îşiă propuneă asigurareaă unuiă cadruă instituțională educațională deă calitate,ă modern, 
armonizat cu principiile europene prin:  fiecareăziăpetrecut<ăînăgr<diniţ<ăs<ăfieăunaăăEXTRAORDINAR;;   înătotăceeaăceăîntreprinde,ăcopilulăs<ăg<seasc<ăBUCURIE;   copilulă s<ăparticipeă activă laă experienţeădeă înv<ţareă s<ă conştientiezeă c<ă totulă înă jurulă s<uă areă

VALOARE;    s<ălucrezeăînăritmulăpropriu,ăînăfuncțieădeănevoile,ătrebuinţeleăşiăcaracteristicileălui,ădeoareceă
fiecare copil este UNIC;   relaţiileă deă parteneriată ă cuă familia,ă careă s<ă asigureă continuitateă şiă coerenţ<ă înă demersulă
educaţional,ădeoareceăsuntem o ECHIP;; 
 
GR;DINIXAăNR.1ăTÂRGOVIŞTEăVAăAVEAăÎNăVEDERE 

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să care abordeze dezvoltarea 

holistică a copiilor în domenii largi pentru dezvoltare Кi susМine relizarea unui echilibrul 

adecvat între învăМare Кi dezvoltarea armonioasă a personalităМii; 

• Realizarea demersului didactic printr-o abordare integrată a activităţilor, 

multidisciplinară/interdisciplinară; 

• Cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale celor europene; 

• Jocul este activitatea copilului prin care acesta se dezvoltă natural, prin urmare stă la baza 

conceperii activităţilor didactice de toate tipurile; 
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• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. 

• Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune în condiţiile unui 

învăţământ de calitate şi securizant; 

4.3.ăPRINCIPIIăŞIăVALORI 

Pentruă desf<群urareaă înă condițiiă optimeă aă activit<țiiă Gr<dinițeiă cuă programă prelungită nr.1ă
Târgovi群te,ăne-amăpropusăpromovareaăurm<toarelorăprincipii:ă 

 principiulăpriorit<ţiiăeducaţieiăcentrateăpeădezvoltareaăcompetenţelor-cheie; 

 principiulădescentraliz<riiăautorit<ţiiăeducaţionale;ă 

 principiulătransparenţeiăşi alăr<spunderiiăpublice; 

 principiulăflexibilit<ţiiăorganizaţionaleăşiăinformaţionale; 

 principiulăeficienţeiămanagerialeăşiăfinanciare; 

 principiulăcooper<riiăinterinstituţionaleălaănivelălocal,ăregional,ănaţionalăşiăinternaţional; 

 principiulăeducaţieiăincluzive ; 

 principiulăpromov<riiăinterculturalit<ţii; 

 principiulărespect<riiădiversit<ţiiăculturale; 

 principiulărespect<riiădrepturilorăşiălibert<ţilorăcopilului 

 principiulăindependenţeiădeăideologii,ăreligiiăşiădoctrineăpolitice; 

 principiulăînv<ţ<riiăpeăparcursulăîntregiiăvieţii; 

 principiulă susţineriiă şiă promov<riiă personaluluiă didactic,ă pentruă accesă şiă dezvoltareă înă
carier<; 

 principiulăfundament<riiădeciziilorăpeăbazaădialoguluiăsocial; 

 principiulăparticip<riiăşiăresponsabilit<ţiiăp<rinţilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro


 

                                                               

 

          

 

 

 

11 

 

PLAN MANAGERIAL  AN ȘCOLAR 

2020-2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 
TÂRGOVIŞTE    

Telefon / Fax: 0345 / 100 279 

e-mail: office@gradinita1targovi;te.ro  

www.gradinita1targoviste.ro 

 

4.4. DIRECXII  STRATEGICE  

2020-2024 

TINTA 1.Îmbun<t<郡ireaămanagementuluiălaănivelădeăinstitu郡ieă群iălaănivelulăgrupeiădeăcopiiă
(decizional,ăinforma郡ional,ăorganizatoric,ămetodologic),ăprinătransparen郡<ădecizional<,ă
cre群tereaăcapacit<郡iiăinstitu郡ionaleăşiă eficientizareămanagerial<,ăăînăscopulăîmbun<t<Yiriiăcalit<郡iiă
înăeduca郡iaătimpurie  

軍INTAă2.ă PromovareaăeducaYieiădeăcalitate  prin implementarea unui curriculum  c entrat pe 
nevoileăcopiilorăşiătratareaădiferenYiat<ăaăacestora,ămodern izarea ă ăabord<ri i ăprocesu lu i  
de  predare  –înv<Yare -eva luare ăş i ă stimularea  cdrelor didactice pentru participarea  la 
educaYia permanent< şi   crearea unei culturi a înv<Y<rii pe tot parcursul vieYii  
 

軍INTAă3.ăCompatibilizareaăsistemuluiăna郡ionalădeăeduca郡ieăcuăsistemeleăeuropene,ăprin 
sporireaăaccesuluiălaăeducaYiaădeăcalitate,ăprinăasigurareaăpoliticilorădeăechitateăsocial<ăşiăaă
egalit<Yiiăşanselorăînăvedereaăîmbun<t<郡iriiărezultateloră群colare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reconsiderareaămanagementuluiă educaţională laă nivelulă gr<dinițeiă şiă ală grupeiăpentru 

realizareaăuneiăeducaţiiăcentrateăpeăcopil.  Organizareaăunuiă înv<ţ<mântăpragmaticăcareăs<ăcorespund<ăstandardelorănaţionaleăşiă
standardelor alternativei Step by Step  Creareaăunuiămediuăeducaţionalămodernăsiăaăunuiăclimatădeăsigurant<ăfizic<ăsiăpsihic< 
pentru copil cu respectarea normelor igienico-sanitare pe timp de pandemie  Implicareaăp<rinţilorăînăprogramulăgr<diniţeiăcaăparteneriăegaliăînăeducaţie  Integrarea proiectelor eTwinning în Curriculum-ulăpentruăeducațieătimpurie  Încurajareaădezvolt<riiăprofesionale a carelor didactice prin participarea la Programe 
Erasmus+群iăeTwinning şiăprogrameădeăformareăcontinu<  Formareaă corpuluiă profesorală pentruă aplicareaă metodeloră deă „lucruă înă echip<”ă înă
derulareaăactivit<ţiiăeducativeăformaleăşiănonformale.  Dezvoltareaă parteneriatuluiă laă nivelă internațională ă ă prină implicareaă gr<dinițeiă înă
programeădeăcooperareăeuropean<ădeătipăERASMUS+ 
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OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

1.  Îmbun<t<țireaă
managementului la nivel de 
instituțieă群iălaănivelulăgrupeiădeă
copii (decizional,ăinformațional,ă
organizatoric, metodologic), prin 
transparenț<ădecizional<,ă
cre群tereaăcapacit<țiiă
instituționaleăşiă eficientizare 
managerial<,ăăînăscopulă
îmbun<t<ţiriiăcalit<țiiăînăeducațieă
pentruăcopiiiăpreşcolari 

1.1.   Optimizareaăactivit<ţilorămanagerialeădesf<群urateălaănivelulă
gr<diniței,ăprinăaplicareaăcorect<ăaămodific<rilorălegislative,ăaă
regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.C. 
1.2.  Consolidareaăcapacit<ţilorăinstituţionaleălaănivelălocalăpentruă
promovareaădeăpoliticiăşiăprogrameăde dezvoltare, pentru un 
managementăeducaţionalăperformant 
1.3.ăAsigurareaădialoguluiăşiăcolabor<riiăgr<dinițeiăcuăreprezentanţiiă
comunit<ţiiălocaleăşiăaiăp<rinţilor 
1.4. Asigurareaăcondițiilorănecesareăpreveniriiă群iăcombateriiă
contamin<riiăcuăvirusulăSARS-CoV2ă群iădesf<群ur<riiăînăcondițiiăoptimeă
aăactivit<țiiăînăunitateaăădeăînv<ț<mânt 

2. Promovareaăeducaţieiădeă
calitate  prin implementarea 
unui curriculum  c entrat pe 
nevoileăcopiilorăşiătratareaă
diferenţiat<ăaăacestora,ă
mode rn i za re a ă ă a bo rd< r i i ă
procesu lu i  de  preda re  –
î nv< ţ a r e -eva l ua r e ă ş i ă
stimularea  cdrelor didactice pentru 
participarea  la educaţia 
permanent< şi   creareaunei 
culturi a înv<ţ<rii pe tot parcursul 
vieţii  

2.1.   Cre群tereaăeficacit<țiiăinstituționaleăăprinăaplicareaăcorect<ăşiă
creativ<ăaăCurriculum-uluiăăpentruăeducaţieătimpurieă,ăă
adaptat
nevoilorărealeăaleăpreşcolariloră 

2.2.Asigurareaăşiăîmbun<t<ţirea  st<riiădeăbineăaăcopiilorăprină crearea 
unorămediiăeducaţionaleădeăînv<țareăcareăs<ăinfluențezeăsemnificativă
dezvoltareaăglobal<ăaătuturorăcopiilorăpre群colari 
2.3.Redimensionareaălaturiiăeducativeă,ăextracurriculareăşiăextraşcolare,ă
aăăeducaţieiănonformaleăşiăinformale;ăasigurareaăaccesuluiălaăinformaţieă
şiăeficientizareaărelaţieiăgr<diniţ<ă–familie-comunitate 
2.4. Dezvoltarea autonomiei instituţionaleăprinăasumareaă
responsabilit<ţilorăcareădecurgădinădescentralizareaăcurricular< 
2.5.Promovarea particip<rii la educaţia permanent< şi sprijinirea 
form<rii unei culturi a  înv<ţ<rii pe tot parcursul vieţii în scopul 
eficientiz<riiăcalit<ţiiădemersului didactic 

3. Compatibilizarea sistemului 
naționalădeăeducațieăcuă
sistemele europene, prin 
sporireaăaccesuluiălaăeducaţiaădeă
calitate, prin asigurarea 
politicilorădeăechitateăsocial<ăşiă
aăegalit<ţiiăşanselorăînăvedereaă
îmbun<t<țiriiărezultateloră
群colare 
 
 

3.1.Îmbun<t<țireaăcompetențelorădeăelaborareă群iăimplementareăaă
proiectelorăcuăfinanțareăeuropean< 
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OBIECTIV STATEGIC 1 Îmbun<t<郡ireaămanagementuluiălaănivelădeăinstitu郡ieă群iălaănivelulăgrupeiădeăcopiiă(decizional,ăinforma郡ional,ăorganizatoric,ă
metodologic),ăprinătransparen郡<ădecizional<,ăcre群tereaăcapacit<郡iiăinstitu郡ionaleăşiă eficientizareămanagerial<,ăăînăscopulăîmbun<t<Yiriiăcalit<郡iiăînă
educa郡ieăpentruăcopiiiăpreşcolari; 
 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI  DE PERFORMAN猿Ă 

1.1 Optiﾏizarea aItivită縁ilor 
ﾏaﾐageriale desfășurate la ﾐivelul 
grădiﾐiței, priﾐ apliIarea IoreItă a 
ﾏodifiIărilor legislative, a 
regulamentelor în vigoare, a ordinelor 
M.E.C. 

1.1.1. Asigurarea Iadrului legal și proIedural ﾐeIesar desfășurării aIti┗ității la ﾐi┗elul grădiﾐiței 
1.1.2. Asuﾏarea respoﾐsaHilită縁ii manageriale, conform SGG nr.600/2018, privind controlul managerial intern la nivelul 
uﾐită縁ii 
 
 

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

Elaborareaătematiciiăşi a graficelor pentru 
şedinţeleăconsiliuluiăprofesoral,ăconsiliuluiădeă
administraţie 

Septembrie 2020 Director Stabilirea tematicii în conformitate cu 
nevoile identificate la nivel local 

Procese-┗erHale ale CA şi 
CP 

ActualizareaăcomponenţeiăConsiluluiădeă
administrațieăalăunit<ţiiă 

Septembrie 2020 Director RespeItarea ROFUIP /ヲヰヲヰ  și a 
regulamentului propriu de organizare 
și fuﾐIțioﾐare a CA  
 

Procesele-verbale  CA 
Hotârări CA  
Decizii emise  
 

Elaborarea  RI şi ROF ale grădiﾐi縁ei şi prezeﾐtarea 
acestora  tururor factorilor iﾏpliIa縁i: Iadre 
didaItiIe, îﾐgrijitoare, Iopii, păriﾐ縁i; aproHarea CA 

Octombrie 2020 
 

Director Afisarea RI  și Iuﾐoaștrea prevederilor 
aIestuia de Iătre toti faItori iﾏpliIati 

 RI şi ROF  dezHătute  îﾐ CP 
şi aproHate  îﾐ CA 
 

Aplicarea actelor emise de Miﾐisterul EduIa縁iei și 
CerIetării ふﾏetodologii, ordiﾐe, ﾐote, preIizări, 
iﾐstruI縁iuﾐi etI.ぶ 

Aﾐ şIolar ヲヰヲヰ-
2021 

Director 
Consiliul profesoral 
Personal 
asdministrativ-
financiar 

RespeItarea legislației  Procese verbale ale 
Ioﾐsiliului de adﾏiﾐistrație 
și ale Ioﾐsiliului profesoral 

mailto:office@gradinita1targoviste.ro
http://www.gradinita1targoviste.ro/
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Dezvoltarea sistemului de control managerial 
iﾐterﾐ la ﾐi┗elul  grădiﾐi縁ei 

 

Anul financiar 
2020  
Anul financiar 
2021 

Director  
Comisia de 
monitorizare SCIM 

Elaborarea programului de dezvoltare 
SCMI pentru anul financiar 2021 
Elaborarea Raportului anual privind 
ﾏoﾐitorizarea perforﾏaﾐțelor ふpeﾐtru 
anul financiar 2020)  
Actualizarea Registrului general al 
risIurilor și gestioﾐarea risIurilor la 
ﾐi┗elul iﾐstituției  
 

Programul de dezvoltare a 
SCIM  
 Registrul general al 
riscurilor 
 Planul de implementare a 
SCIM 
 Planul anual de 
perfeIțioﾐare  
Registrul de proceduri 

Actualizarea / elaborarea de proceduri pentru 
apliIarea Ioereﾐtă şi sisteﾏatiIă a pre┗ederilor 
legislative,  îﾐ aﾐul şIolar 2020-2021 etc. 

Permanent 
 

Director 
Responsabili de 
comisii 

Cuﾐoașterea procedurilor de Iătre toți 
aﾐgajații  

ProIedurile și registrul de 
înregistrare a procedurilor 

Realizarea orgaﾐigraﾏei grădiﾐi縁ei Septembrie 2020 Director Respectarea raportulrilor de 
subordonare 

Organigrama 

Analize la nivelul Coﾐsiliului de Adﾏiﾐistra縁ie 
asupra modului de aplicare a deciziilor, 
normativelor legislati┗e, iﾐstruI縁iuﾐilor M.E.C. şi 
I.S.J. DâﾏHo┗i縁a, referitoare la orgaﾐizarea şi 
desfăşurarea aIti┗ită縁ii îﾐ grădiﾐi縁ă. 

Conform 
plaﾐifiIării CA 

Director Tematica CA si atriHu縁iile ﾏeﾏHrilor  
Ioﾐsiliului de adﾏiﾐistra縁ie 
 
 
 

Registrul de procese 
verbale ale CA 

Realizarea criteriilor specifice pentru  înscrierea 
preşIolarilor îﾐ grădiﾐi縁ă şi ﾏoHilitata Iadrelor 
didactice 

2020-2021 Director  
CA 
Comisia de 
mobilitate 

Adecvarea caracterului 
nediscriminatoriu al criteriilor 

Criterii specfice elaborate 
PV al CA 

ProieItarea grafiIului de asisteﾐțe, în vederea 
asigurării Ialită縁ii eduIa縁iei, Iu aIIeﾐt pe 
îﾐdruﾏare şi Ioﾐsiliere 

octombrie 2020 
 
februarie 2021 

Director 
 

stabilirea grafiIului de asisteﾐțe la 
grupă 
 
 
 
 
 
 

grafiI de asisteﾐțe  

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro
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RE“UR“E MATERIALE/ FINANCIARE/INFORMA猿IONALE 

Crearea unui pachet de documente legislative şi 
apliIarea IoreItă a aIestora 

2020-2021 Director 
Administrator 
financiar 
Responsabili de 
comisii 

RespeItarea legisla縁iei îﾐ ┗igoare DoIuﾏeﾐte şIolare 
Procese-┗erHale ale CA şi 
CP 

Asigurarea gestioﾐării şi adﾏiﾐistrării, îﾐ 
Ioﾐdi縁iile legii, a iﾐtegrită縁ii patriﾏoﾐiului 
grădiﾐi縁ei . Iﾐ┗eﾐtarierea periodiIă şi ┗erifiIarea 
gestiunii pentru patrimoniul propriu.  

 

Noiembrie -
decembrie 2020 

Director  
Administrator 
financiar 
Administrator de 
patrimoniu 
Comisia de 
inventariere  

Asigurarea la zi a IoﾐtaHilită縁ii şi 
prezeﾐtarea la terﾏeﾐ a situa縁iilor 
fiﾐaﾐIiare asupra situa縁iei patriﾏoﾐiului  
EfeItuarea e┝eIu縁iei bugetare în vederea 
asigurării e┝erIitării tuturor iﾐforﾏa縁iilor 
contabile  
 

Documente specifice  
 
Situa縁iile fiﾐaﾐIiare aﾐuale  
Rapoarte anuale cu 
referire la rezultatele 
preIoﾐizate şi la Iele 
oH縁iﾐute  

RespeItarea atriHu縁iilor pre┗ăzute de legisla縁ia 
fiﾐaﾐ縁elor puHliIe peﾐtru ordoﾐatorii de Iredite 

Aﾐ şIolar ヲヰヲヰ-
2021 

Administrator 
financiar 

E┗aluarea respeItării ﾐorﾏelor de 
legalitate și a traﾐspareﾐței pri┗iﾐd 
ﾏaﾐageﾏeﾐtul fiﾐaﾐIiar și al resurselor 
umane.  
E┗aluarea realizării plaﾐului de aIhizi縁ii şi a 
utilizării foﾐdurilor e┝traHugetare.  
 

Documente financiar-
contabile 

RESURSE UMANE 

Constituirea comitetelor de păriﾐ縁i pe grupe Septembrie 2020 Director  Iﾐforﾏarea IoreItă şi proﾏptă a 
păriﾐ縁ilor despre aIti┗itatea grădiﾐi縁ei  

Procese-vervale de şediﾐ縁ă 

Constituirea Coﾐsiliului reprezeﾐtativ al păriﾐ縁ilor Septembrie 2020 Director  Cuﾐoasterea de Iătre păriﾐ縁i a 
atriHu縁iilor  CRP; iﾏpliIarea a 
Γヰ%diﾐtre păriﾐ縁i îﾐ aIti┗ită縁ile şi 
programele derulate 

Procese-┗er┗ale de şediﾐ縁ă 

Constituirea  consiliului de adﾏiﾐistra縁ie conform 
Metodologiei de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar, aprobata prin 

OMEN nr. 4619/2014 

Septembrie 2020 Director  Cuﾐoasterea de Iătre păriﾐ縁i a 
atriHu縁iilor îﾐ Iadrul CA al uﾐită縁ii; 
IﾏpliIarea păriﾐ縁ilor îﾐ aIti┗itatea 
ﾏaﾐagerială a uﾐită縁ii 

Procese-┗er┗ale de şediﾐ縁ă 
Decizii  

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro
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ReâﾐsIrierea şi îﾐsIrierea Iopiilor îﾐ grădiﾐi縁ă 
Ioﾐforﾏ Plaﾐului de şIolarizare aproHat pentru 
aﾐul şIolar ヲヰヲヱ-2022 

Aprilie/mai 2021 Director  Adecvarea caracterului 
nediscriminatoriu al criteriilor de 
îﾐsIriere al  preşIolarilor 

Cereri de reîﾐsIriere şi 
înscriere a copiilor 
Registrul de înscriere a 
copiilor 

Consilierea cadrelor didactice cu privire la 
practicarea unui management eficient al grupă 

2020-2021 Responsabilul   
Comisiepentru 
curriculum 

partiIiparea fieIărui Iadru didaItiI la 
aIti┗itățile Coﾏisiei pentru curriculum 

Procese-verbale 

AIti┗ități de iﾐforﾏare a Iadrelor didaItiIe și 
păriﾐților asupra ﾐorﾏelor legislati┗e pri┗iﾐd 
proteIția și proﾏo┗area drepturilor Iopiilor  

Octombrie 2020 Resp. Comisia 
pentru reducerea 
fenomenului de 
┗ioleﾐță 

Cuﾐoașterea de Iătre Iadre didaItiIe și 
păriﾐți a pre┗ederilor Legii  ヲΑヲ / ヲヰヰヴ  

Procese-verbale 

Organizarea unor întâlniri de lucru cu 
responsabilii comisiilor de lucru instituite la 
ﾐi┗elul uﾐită縁ii  pe proHleatiIa apliIării IoreIte a 
legisla縁iei îﾐ ┗igoare 

2020-2021 Director  
Responsabili de 
comisii 

Adecvarea temelor de consiliere la 
nevoile reale ale responsabililor de 
comisii 

Procese-verbale 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI  DE PERFORMAN猿Ă 

1.2. Coﾐsolidarea IapaIită縁ilor 
iﾐstitu縁ioﾐale la ﾐi┗el loIal peﾐtru 
proﾏo┗area de politiIi şi prograﾏe de 
dezvoltare, pentru un management 
eduIa縁ioﾐal perforﾏaﾐt 

1.2.1. Dez┗oltarea de plaﾐuri operațioﾐale Iorespuﾐzătoare PDI 
1.2.ヲ. ProieItarea aIti┗ității ﾏaﾐageriale pe Haza uﾐei diagﾐoze pertiﾐeﾐte, speIifiIe și realiste 

1.2.ン. Forﾏarea eIhipelor de luIru și delegarea respoﾐsaHilităților fieIărui  ﾏeﾏHru al Ioﾏisiei îﾐ fuﾐIție de 
Ioﾏpeteﾐțe  
 

 

AC猿IUNI 
ORIZONT 

DE TIMP 
RESPONSABILI 

INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE DE 

VERIFICARE 

CURRICULUM 

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro
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Aﾐaliza ﾐe┗oilor  iﾐdi┗iduale şi de grup 
ale HeﾐefiIiarilor ser┗iIiilor eduIa縁ioﾐale 
pentru realizarea diagnozei mediului 
eduIa縁ioﾐal  

Septembrie 2020 Director 

Responsabili de comisii 

Realizarea analizei SWOT Raport pri┗iﾐd starea şi 
Ialitatea îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtuluila 
ﾐi┗elul uﾐită縁ii 

Elaborarea Raportului priviﾐd starea şi 
Ialitatea îﾐvă縁ăﾏâﾐtului la nivelul 
uﾐită縁ii peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΓ-2020 

Septembrie 2020 Director 

 

Includerea în raport a 
aspeItelor poziti┗e şi 
ﾐegati┗e şi a ﾏăsurilor de 
îﾏHuﾐătă縁ire 

Raport pri┗iﾐd starea şi 
Ialitatea îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtuluila 
ﾐi┗elul uﾐită縁ii 

ElaHorărarea rapoartelor de evaluare 
internă (RAEI) în conformitate cu Ghidul 
CEAC –partea a II-a 

octombrie 2020 Responsabil CEAC Realizarea ﾏăsurilor de 
îﾏHuﾐătățire a puﾐItelor 
slabe  

RAEI 2019-2020 

Elaborarea Planului  managerial  anual 
al grădiﾐi縁ei pe Haza aﾐalizei aIti┗ită縁ii 
anterioare a compartimentelor 
fuﾐI縁ioﾐale: forﾏularea de oHieIti┗e 
clare, realiste, staHilirea de aI縁iuﾐi îﾐ 
IoﾐIordaﾐă Iu oHieIti┗ele propuse; 
staHilirea respoﾐsaHilită縁ilor, a 
terﾏeﾐelor de realizare şi a 
ﾏodalită縁ilor de e┗aluare a aI縁iuﾐilor 
propuse. 

Octombrie 2020 Director 

Elaborarea planului  
managerial este întocmit 
în baza  analizei de nevoi 

Plan managerial anual 2020-
2021 

Moﾐitorizarea utilizării îﾐ Iadrul 
aItivităților didactice   a unor strategii 
de luIru difereﾐ縁iat, adecvate nevoilor 
fieIărui Iopil 

2020-2021 Director 

Responsabilul   Comisie 
pentru curriculum 

Monitorizarea utilizării îﾐ 
Iadrul aIti┗ităților a uﾐor 
strategii de lucru 
difereﾐ縁iat și utilizarea 
praItiIilor de îﾐ┗ă縁are 
Ieﾐtrată pe Iopil  de Iătre 
Iel pu縁iﾐ Αヵ % diﾐ ﾐr. 
Cadrelor didactice 

fişa de oHser┗are a leI縁iei  

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro
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Încheierea de contracte individuale  de 
muﾐIă cu personalul nou angajat 

Septembrie 2020 Director E┝isteﾐța portofoliilor 
persoﾐale ale aﾐgajaților 

Contracte individuale de 
ﾏuﾐIă 

ElaHorarea „Fişei postuluiざ pentru toate 
Iategoriile de persoﾐal pre┗ăzute îﾐ 
orgaﾐigraﾏă 

octombrie  2020 

 

Director Întreg personalul 
Iuﾐoaste atriHuțiile 
pre┗ăzute priﾐ fisa 
postului  

Fişa postului, aﾐe┝ată la CIM 

 

Elaborarea Fişei de evaluare a aIti┗ită縁ii 
pentru toate categoriile de personal 
pre┗ăzute îﾐ orgaﾐigraﾏă 

Septembrie  2020 

Ianuarue 2021 

 

director Întreg personalul 
Iuﾐoaşte iﾐdiIatorii 
pri┗iﾐd e┗aluarea aﾐuală a 
acestora 

Fise de e┗aluare aﾐuală 

Elaborarea procedurilor specifice în 
grădiﾐi縁ă şi prezeﾐtarea aIstora 
personalului. 

2020-2021 Toate cadrele didactice Întreg personalul cunosc 
derularea aIti┗ită縁ilor 
conform procedrilor 
intocmite 

Proceduri  

Orgaﾐizarea aItivită縁ii de îﾐdruﾏare, 
Ioﾐtrol şi evaluare diﾐ grădiﾐi縁ă prin 
asisteﾐ縁e, iﾐterasisteﾐ縁e, şediﾐ縁e de 
lucru, întâlniri punctuale. 

Octombrie  2020 Director Cunoasterea indicatorilor 
de perforﾏaﾐță îﾐ 
evaluarea aIti┗ității 
didactice 

PlaﾐifiIarea asisteﾐ縁elor 

Monitorizarea parcurgerii integrale a  
IurriIuluﾏului ﾐa縁ioﾐal 

2020-2021 Director 

Responsabilul   
Comisiepentru curriculum 

Adecvarea instrumentelor 
de ﾏoﾐitorizare îﾐ fuﾐI縁ie 
de ﾐi┗elul de ┗ârstă al 
copiilor, de domeniul 
e┝perieﾐ縁ial. 

 Fișe de asisteﾐ縁ă 

 

ApliIarea şi Iorelarea iﾐdiIatorilor 
priviﾐd ﾏaﾐageﾏeﾐtul iﾐstitu縁ioﾐal al 
resurselor umane, şIolarizarea, 
statistica fluxurilor de copii, angajarea 

Ianuarie 2021 

iunie 2021 

Director Realizarea Iu ușuriﾐță a 
plaﾐului de șIolarizare , 
realizarea unei baze de 
date privind fluxurile de 

State de fuﾐI縁ii, proieIte de 
încadrare, planuri de 
şIolarizare 
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personalului didactic. copii  în vederea 
cuprinderii în SIIIR 

Coﾐstituirea  şi organizarea Comisiiei de 
evaluare şi asigurare a Ialită縁ii (CEAC) în 
grădiﾐiță 

Septembrie  2020 

 

 

Director 

Responsabil CEAC 

 

 

Cuﾐoaşterea şi apliIarea 
legisla縁iei îﾐ doﾏeﾐiul 
asigurării Ialită縁ii 
eduIa縁iei 

AIti┗ită縁i Ioﾐforﾏe 
standardelor  pentru 
iﾐ┗ățăﾏâﾐtul preșIolar 

Decizia de înfiiﾐ縁are a 
comisiei 

Strategia de evaluare 
iﾐterﾐă a Ialită縁ii 

Plaﾐul opera縁ioﾐal CEAC 

Elaborarea Regulamentului de 
fuﾐI縁ioﾐare a CEAC 

Octombrie 2020 CA Afișarea și Iuﾐoasterea de 
Iătre îﾐtreg persoﾐalul a 
Regulamentului de 
fuﾐIțioﾐare a CEAC 

Regulament CEAC 

Elaborarea Planurilor  manageriale 
anuale  la nivelul comisiilor de lucru 
iﾐstituite la ﾐi┗elul uﾐității; staHilirea 
respoﾐsaHilită縁ilor, a terﾏeﾐelor de 
realizare şi a ﾏodalită縁ilor de ┗erifiIare  
a aI縁iuﾐilor propuse îﾐ fieIare Ioﾏisie 

octombrie 2020 Responsabilul Comisiei 
Metodice 

Gradul și ﾏodul de 
implicare al 
responasabililor de 
comisii în  realizarea unui 
management  
iﾐstituțioﾐal perforﾏaﾐt  

Planuri manageriale ale 
comisiilor 

Realizarea rapoartelor de activitate  
aﾐuală  la nivelul  comisiilor pentru 
aﾐul şIolar 2020-2021 

 Septembrie 2021 

 

Responsabilii comisiilor Identificarea aspectelor  
tari și slaHe ale aIti┗ității 
la ﾐi┗elul Ioﾏisiei și 
propuﾐerea uﾐor ﾏăsuri 
de îﾏHiﾐătățire 

Rapoarte de activitate 
anuale ale comisiilor 

Realizarea  ROF la nivelul comisiilor de 
lucru iﾐstituite la ﾐi┗elul uﾐității 

 Octombrie  2020 

 

Responsabilii comisiilor Identificarea  
modalită縁ilor de 
orgaﾐizare şi fuﾐI縁ioﾐare 

ROF ale comisiilor 
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al comisiilor 

RESURSE UMANE 

Realizarea îﾐIadrării cu personal 
didactic, didactic-au┝iliar şi ﾐedidaItiI 

2020-2021 Director Realizarea ﾏoHilită縁ii 
cadrelor didactice  

Ocuparea posturior prin 
concurs potrivit normelor 
legale în vigoare 

Proceduri specifice 

Documentele comisiei de 
concurs 

Decizii emise 

AItualizarea Ioﾏpoﾐeﾐței  Ioﾏisiilor 
de lucru ; aplicarea metodologiilor 
M.E.C. îﾐ ┗ederea asigurării 
traﾐspareﾐ縁ei deIizioﾐale la ﾐi┗elul 
grădiﾐiței îﾐ aﾐul şIolar 2020-2021. 

 

 

Director  

 

staHilirea Ioﾏpoﾐeﾐței 
comisiilor pe baza 
Ioﾏpeteﾐțelor 
aﾐgajaților; 

 Coﾏpoﾐeﾐța  comisiilor 

Decizii emise 

IﾏpliIarea  reprezeﾐtaﾐților priﾏarului, 
ai consiliului  local și ai păriﾐților în 
soluțiﾐarea proleﾏelor Iureﾐte ale 
grădiﾐiței; asigurarea  traﾐspareﾐ縁ei 
gestioﾐării resurselor fiﾐaﾐIiare şi 
ﾏateriale ale grădiﾐi縁ei  şi a proIesului 
de decizie;  

2020-2021 Director 
PartiIiparea aIti┗ă a 
reprezeﾐtaﾐților 
primarului,  ai consiliului 
loIal  şi ai păriﾐ縁ilor la 
șediﾐțele de luIru ale CA 

Registrul de procese verbale 
ale CA 

Evaluarea  aItivită縁ii persoﾐalului 
didactic, didactic-auxiliar și ﾐedidaItiI 

septembrie 2020 

Ianuarie 2021 

Director Calitatea prestatiei 
profesionale 

Fişa de e┗aluare aﾐuală 

Rapoarte de evaliuare 

Ade┗eriﾐ縁e IalifiIati┗e 
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RE“UR“E MATERIALE  ŞI FINANCIARE 

Fundamentarea proiectului de buget 
propiu pentru anul financiar 2021 

Ianuarie 2021 Director 
Administrator financiar 
CA 

Respectarea termenului 
de fundamentare 

Nota de fundamentare a 
bugetului 2019 

Asigurarea gestioﾐării şi adﾏiﾐistrării îﾐ 
Ioﾐdi縁iile legii a patriﾏoﾐiului uﾐită縁ii 

Decembrie 2020 Director 
Administratotr financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

RespeItarea legisla縁iei 
privind inventarierea  

Liste de innventar 

ÎﾐtoIﾏirea Hugetului de veﾐituri şi 
cheltuieli preIuﾏ şi toate luIrările de 
plaﾐifiIare fiﾐaﾐIiară 

Noirembrie –decembrie 
2020 

Director 
Administrator financiar 

Aprobarea proiectului de 
buget în CA 

ţuget de ┗eﾐituri şi 
cheltuieli 

EfeItuarea luIrărilor de igieﾐizare 
periodiIă 

August  2021 Director 
Administratotr financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

Asigurarea climatului de 
siguraﾐ縁ă şi săﾐătate a 
Iopiilor şi personalului 

Lista materialelor de 
Iură縁eﾐie 
Procese-verbale de 
deziﾐfeI縁ie, deratizare  a 
localului 

EfeItuarea luIrărilor de aﾏeﾐajare şi 
îﾐtre縁iﾐere a spa縁iilor iﾐterioare şi 
exterioare ale uﾐită縁ii 

2020-2021 Director 
Administratotr financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

Asigurarea climatului de 
siguraﾐ縁ă şi săﾐătate a 
copiilor  

Procese-verbale 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI  DE PERFORMAN猿Ă 

1.3. Asigurarea dialogului şi 
IolaHorării grădiﾐiței Iu 
reprezeﾐtaﾐ縁ii Ioﾏuﾐită縁ii loIale şi ai 
păriﾐ縁ilor 

1.3.1. Forﾏarea  la ﾐi┗elul uﾐității a IapaIitată縁ii  de a deterﾏiﾐa asuﾏarea de Iătre autorită縁ile loIale a 
respoﾐsaHilită縁ii pri┗iﾐd furﾐizarea ser┗iIilor eduIa縁ioﾐale 

ヱ.ン.ヲ. Asuﾏarea de Iătre uﾐitate a rolului de Ieﾐtru de iﾐforﾏare si dez┗oltare peﾐtru Ioﾏuﾐitate 

1.3.ン.Derularea îﾐ aﾐul șIolar 2020-2021 a Iel putiﾐ ヴ parteﾐeriate eduIațioﾐale  îﾐtre grădiﾐiță şi autorită縁ile loIale   
ヱ.ン.ヴ. PartiIiparea a Iel puțiﾐ ヵヰ% diﾐtre păriﾐți la aIti┗itățile eduIati┗e și e┝traIurriIulare  
ヱ.ン.ヵ. PerfeIțioﾐarea aHilității Iadrelor didaItiIe de a iﾏpleﾏeﾐta îﾐ praItiIa eduIațioﾐală iﾐforﾏații referitoare la 
ﾐorﾏati┗ele legislati┗e pri┗iﾐd proteIția și proﾏo┗area drepturilor Iopiilor 
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AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

ÎﾐIheierea de CoﾐtraIte eduIațioﾐale între 
grădiﾐiță și păriﾐți îﾐ ┗ederea Iuﾐoașterii  și 
asuﾏării atriHuțiilor fieIăreia diﾐtre părți în 
┗ederea realizării uﾐor  ser┗iIii eduIațioﾐale de  
calitate 

Inceput de an 
șIolar director 

Asumarea responsabilităților 
păriﾐților pentru asigurarea unor 
ser┗iIii eduIațioﾐale de Ialitate  

CoﾐtraIte eduIațioﾐale 

Organizarea actului educational pe baza feed-
back-ului oHțiﾐut de la păriﾐți  priﾐ aplicarea 
de chestionare peﾐtru satisfaIția HeﾐefiIiarului 

IﾐIeput și sfârșit 
de semestru/ an 

șIolar 
Responsabil CEAC 

IdeﾐtifiIarea asteptărilor și ﾐe┗oilor 
e┝priﾏate de păriﾐți Chestioﾐare peﾐtru păriﾐți 

Derularea de proieIte iﾐteriﾐstitu縁ioﾐale între 

grădiﾐițe, orgaﾐiza縁ii ale soIietă縁ii Ii┗ile, 
autorită縁i puHliIe, ageﾐ縁i eIoﾐoﾏiIi şi iﾐstitu縁ii 
de Iultură peﾐtru dez┗oltarea IoﾏuﾐiIării 
iﾐteriﾐstituțioﾐale 

2020-2021 Director 
Resp. Comisiei 
educative 

Derularea a Iel pu縁iﾐ ヴ proieIte îﾐ 
parteneriat 

Proiecte de parteneriate 

eduIațioﾐale 

Derularea unor proiecte cu centrare pe 

dezvoltarea gloHală a Iopiilor, cu implicarea 

Ioﾏuﾐității: eduIație peﾐtru săﾐătate, eduIație 
peﾐtru Iultură și tradiție, reIuﾐoașterea 
ideﾐtității, pre┗eﾐirea ┗ioleﾐței 

2020-2021 Director 
Resp. aIti┗ită縁ilor 
educative şIolare şi 
e┝traşIolare 

Asumarea respoﾐsaHilită縁ii de a 
sprijiﾐi orgaﾐizarea şi desfăşurarea a 
Iel pu縁iﾐ ヲ aIti┗ită縁i ale grădiﾐiței,  
anual 

Caleﾐdarul aIti┗ită縁ilor 
eduIati┗e şIolare şi 
e┝traşIolare 

Orgaﾐizarea  periodiIă a aIțiuﾐilor de iﾐforare 
și Ioﾐsiliere  a  păriﾐților privind progresul  
propiilor copii în raport cu toate domeniile 
e┝perieﾐțiale: Iogﾐiti┗, eﾏotioﾐal, psiho-motric  

Fiecare zi de joi a 
săptăﾏâﾐii 

cadre didactice 
prof. de consiliere 
șIolară 
logoped 
 
 

ÎﾏHuﾐătățirea perforﾏaﾐțelor 
copiilor prin actiunile în parteneriat 
cu  família  

Fise de consiliere  
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RESURSE UMANE 

IﾏpliIarea  păriﾐților  îﾐ proieItarea și 
derularea aIti┗ităților dﾐi Iadrul prograﾏului 
ȘIoala Altfel 

Săptăﾏâﾐa 
Scoala Altfel 
24-28.05.2021 

Cadre didactice 
parinti 

Iﾐițierea de aIti┗ități e┝trașIolare 
variate în cadrul unor medii 
eduIațioﾐale adeI┗ate  

Raportul aIti┗ților diﾐ Iadrul 
prograﾏului ȘIoala Altfel 

AIti┗ități de iﾐforﾏare a Iadrelor didaItiIe și 
păriﾐților asupra ﾐorﾏelor legislati┗e pri┗iﾐd 
proteIția și proﾏo┗area drepturilor Iopiilor  

Octombrie 2020 Resp. Comisia 
pentru reducerea 
fenomenului de 
┗ioleﾐță 

Cuﾐoașterea de Iătre Iadre 
didaItiIe și păriﾐți a pre┗ederilor 
Legii  272 / 2004  

Procese-verbale 

Iﾐi縁ierea de Iătre cadrele didactice a unor 
prograﾏe de eduIație a păriﾐților  :   programul 
„EduIăﾏ aşa”  sau îﾐ alte prograﾏe  peﾐtru 
educa縁ia păriﾐ縁ilor, a┗izate de M.E.C. 

2020-2021 Director 
Resp. perfeI縁ioﾐare 
şi forﾏare Ioﾐtiﾐuă 

IdeﾐtifiIarea de Iătre păriﾐți a uﾐor 
ﾏăsuri de eduIație IoreItă  îﾐ 
râﾐdul preșIolarilor 

TaHel  Iu păriﾐ縁ii 
Programul cursului 
 

Coﾐsilierea păriﾐ縁ilor îﾐ vederea îﾐsIrierii 
Iopiilor îﾐ Ilasa pregătitoare 

martie- mai 2021 DireItor şi resp. 
Comisie 
monitorizarea activ. 
cu păriﾐții 

Coﾐsilierea tuturor păriﾐ縁ilor Iare 
urﾏează a –şi îﾐsIrie Iopiii la şIoală 
îﾐ aﾐul şIolar ヲヰヲヱ – 2022 

Lista păriﾐ縁ilor Ioﾐsilia縁i 

Sprijiﾐirea derulării programelor de consiliere 

şi orieﾐtare peﾐtru Iopii îﾐ ┗ederea dez┗oltării 
diﾏeﾐsiuﾐilor atitudiﾐale şi ┗aloriIe ale 
persoﾐalită縁ii, Iulti┗area îﾐIrederii îﾐ siﾐe şi îﾐ 
Ieilal縁i, ┗alorizarea rela縁iilor interpersonale, 

implicarea în luarea deciziilor etc. 

Permanent Directorul   
Prof. Coﾐsiliere și 
orientare  
 

 

implicarea păriﾐților și Iopiilor în 
aI縁iuﾐile de Ioﾐsiliere şi orieﾐtare  

plaﾐifiIările  
peﾐtru aIti┗itățile de 

Ioﾐsiliere şi orieﾐtare 

RELA猿II COMUNITARE 

IdeﾐtifIarea de parteﾐeri şi Ioﾐsultarea 
acestora pentru derularea unor parteneriate 

la ﾐivel loIal/jude縁eaﾐ/ﾐa縁ioﾐal/iﾐterﾐa縁ioﾐal 

2020-2021 Director 

Resp. Comisia 

prograﾏe şi proieIte 
educative  

Încheierea de acorduri de 

parteneriat 

Acorduri de parteneriat 
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Dezvoltarea iﾏagiﾐii iﾐstituțioﾐale         a 
grădiﾐiței priﾐ oriIe  ﾏijloI de IoﾏuﾐiIare și 
iﾐforﾏare a păriﾐților și Ioﾏuﾐității loIale  

Permanent Director 

Responsabil Comisie 

pentru promovarea 

imaginii 

iﾐstituțioﾐale 

Furnizarea permaneﾐtă de 
ﾏateriale și iﾐforﾏații peﾐtru 
adﾏiﾐistrarea pag. ┘eH a grădiﾐiței 

-Materiale disponibile pe 

site-ul grădiﾐiței: 
www.gradinita1targoviste.ro 

-Re┗ista Grădiﾐiței ”Priﾏul 
îﾐ toate” 

-Oferta eduIațioﾐală a 
grădiﾐiței peﾐtru aﾐul șIolar 
2020-2021 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI  DE PERFORMAN猿Ă 

 

1.4.Asigurarea Ioﾐdițiilor 
necesare prevenirii și combaterii 
Ioﾐtaﾏiﾐării Iu ┗irusul SARS-CoV2 
și desfășurării îﾐ Ioﾐdiții optime a 
aIti┗ității îﾐ uﾐitatea  de 
în┗ățăﾏâﾐt  

 

ヱ.ヴ.ヱ. RespeItarea ﾐorﾏelor de pre┗eﾐire și IoﾏHatere a Ioﾐtaﾏiﾐării Iu ┗irusul SARS-CoVヲ îﾐ grădiﾐi縁ă 
1.4.2. Implicarea  100% a personalului didactic  în procesul de eficientizare a procesului de predare – îﾐ┗ățare – 
e┗aluare speIifI fieIărui tip de scenariu determinat de contextul pandemic  

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

Stabilirea scenariului potrivit pentru  
derularea procesului instructiv-educativ în 
grădiﾐi縁ă  

Ori de câte ori este 
nevoie 

Director 
DSP DâﾏHo┗ița  
Coﾏitetul Județeaﾐ 
peﾐtru Situații de 
Urgeﾐță DâﾏHo┗ița  

 

Adecvarea tipului de scenariu la 
situația e┝isteﾐtă îﾐ unitatea  de 
îﾐ┗ățământ  
 Schimbarea scenariului prin 
implicarea factorilor cu 
respoﾐsaHilități speIifice;  

Hotărîrea CA peﾐtru 
scenariul propus spre 
arobare  
 Avizul CA al ISJ emis în baza 
hotărârii CA al uﾐității de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt, îﾐregistrat la 
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Iﾐforﾏarea păriﾐților și a 
Ioﾏuﾐității cu privire la scenariul 
îﾐ Iare fuﾐIțioﾐează  grădiﾐi縁a 
 

Iﾐstituția Prefectului  
 Hotârârea Comitetul 
Județeaﾐ peﾐtru Situații de 
Urgeﾐță DâﾏHo┗ița pri┗iﾐd 
aprobarea scenariului 
pentru unitatea de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

Consilierea persoﾐalului  uﾐității  de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt  privind reorganizarea 
adﾏiﾐistrati┗ă, priﾐ utilizarea efiIieﾐtă a 
spațiilor dispoﾐiHile. 
-Organizarea circuitelor în interiorul 
grădiﾐi縁ei 
- Orgaﾐizarea sălilor de grupă - 
Organizarea grupurilor sanitare - 
Orgaﾐizarea Iurții șIolii  
- Orgaﾐizarea și priﾏirea copiilor 
-Organizarea procesului instructiv-educativ  
- Monitorizarea prezeﾐței  
- Măsuri de proteIție la ﾐi┗el iﾐdi┗idual  
- Măsuri igieﾐiIo-sanitare în unitatea de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt ふIurățeﾐia și deziﾐfeItarea 
spațiilor și a eIhipaﾏeﾐtelorぶ. 

Început de an 
şIolar şi ori fde 
câte ori este nevoie 

Director 
Personal didactic 
Personal nedidactic  
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

AdeI┗area ﾏăsurilor la speIifiIul 
tipului de scenariu  
RespeItarea preIizărilor diﾐ Ordiﾐul 
Ioﾏuﾐ al Miﾐisterului Săﾐătății și a 
Miﾐisterului EduIației și CerIetării diﾐ 
31.08.2020  
 

 

ProIedura operațioﾐală 
speIifiIă  
 Plaﾐul de Iurățeﾐie și 
deziﾐfeIție la ﾐi┗elul uﾐității 
de îﾐ┗ățăﾏâﾐt 

Moﾐitorizarea Ialității leIțiior oﾐliﾐe 
pentru perioadele în care unitatea de 
îﾐ┗ățăﾏâﾐt fuﾐIțioﾐează îﾐ sIeﾐeﾐariul 
roșu  

Aﾐ şIolar ヲヰヲヰ-
2021 – când 
situa縁ia 
epideﾏiologiIă 
iﾏpuﾐe îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt 
la distaﾐ縁ă 

Director Utilizarea platformei 
eduIa縁ioﾐale iﾐstituite  la ﾐi┗elul 
uﾐității de îﾐ┗ățăﾏâﾐt  
 Liﾏitarea ﾐuﾏărul de apliIații și 
platforme utilizate;  
 Utilizarea acelor instrumente 
care sunt adaptabile tuturor 

Fise de monitorizare a 
aIti┗ită縁ii oﾐliﾐe 
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Ioﾐte┝telor de îﾐ┗ățare.  
Centrarea pe elementele cheia în 
predare, Iare să sprijiﾐe Iopilul îﾐ 
propriul deﾏers de îﾐ┗ățare; 
 Adaptarea duratei leIției oﾐliﾐe 
îﾐ fuﾐIție de ┗ârsta Iopiilor și de 
capacitatea de ﾏetaIogﾐiție a 
acestora 

RESURSE UMANE 

Crearea uﾐei Ioﾏuﾐități pedagogiIe îﾐ 
care Iadrele didaItiIe îşi îﾏpărtășesI uﾐii 
altora Iuﾏ să utilizeze tehﾐologia peﾐtru 
îﾐ┗ățăﾏâﾐtul la distaﾐță și Iuﾏ să-i implice 
pe toți copiii îﾐ îﾐ┗ățare 

Inceput de an 
şIolar 

Director 
CCadre didactice 

Crearea, la ﾐi┗elul fieIărei 
discipline, a unor grupuri 
faIeHook / ┘hatsApp  îﾐ Iare să 
fie popularizate e┝perieﾐțele de 
success  
 

Grupuri facebook / 
whatsApp   

Desemnarea unui responsabil  pentru 
consilierea cadrelor didactice   în 
utilizarea platforﾏei  îﾐ îﾐ┗ățare 
online  

 

Inceput de an 
şIolar 

Director 
Prof. Ciobanu Monica- 
adﾏ. platforﾏă 

Consilierea tuturor cadrelor  
didactice   în utilizarea platformei  în 
îﾐ┗ățare oﾐliﾐe 

 

Platofﾏa  eduIa縁ioﾐală   
G Suite 

RESURSE MATERIALE  ŞI FINANCIARE 

Realizarea demersurilor necesare 
pentru asigurarea necesarului de 
produse specifice prevenirii 
îﾏHolﾐă┗irii Iu SARS-CoV-ヲ ふﾏăști, 
deziﾐfeItaﾐțiぶ  

 

Septembrie –
octombrie 2020 
Ori de câte ori este 
nevoie 

Director 
Administrator financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

Respectarea prevederilor legale 
pri┗iﾐd aIhizițiile 
 Asigurarea necesarului de 
produse de igienizare/ 
deziﾐfeItare și  ﾏăști 

Referate de necesitate 
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OBIECTIV STATEGIC 2: PromovareaăeducaYieiădeăcalitate  prin implementarea unui curriculum  centrat pe nevoile 
copiilorăşiătratareaădiferenYiat<ăaăacestora, modernizareaăăabord<rii ăprocesului ăde predare –înv<Yare -
evaluare şi ăstimularea  cdrelor didactice pentru participarea  la educaYia permanent< şi   creareaunei culturi a înv<Y<rii 
pe tot parcursul vieYii 
 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă 

2.1.Creșterea efiIaIității iﾐstituțioﾐale  priﾐ 
apliIarea IoreItă şi Ireati┗ă a Curriculum-ului  
peﾐtru eduIa縁ie tiﾏpurie ,  adaptat nevoilor reale 
ale preşIolarilor  

 
 

 
2.1.1. Implementarea IurriIuluﾏului forﾏal îﾐ IoﾐIordaﾐță Iu ﾐe┗oile reale ale Iopiilor de Iătre Iel  
puțiﾐ Βヰ % diﾐ ﾐuﾏărul Iadrelor didaItiIe diﾐ unitate 
2.1.ヲ. Cupriﾐderea îﾐ îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtul de ﾏasă a Iopiilor Iu CES orieﾐta縁i Iătre îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtul de ﾏasă 
 2.1.3. Conceperea  aItului  didaItiI  astfel  îﾐIât  Iopilul  să  fie  perﾏaﾐeﾐt  şi  direIt  iﾏpliIat  îﾐ  
proIesul eduIa縁ioﾐal. 
2.1.4.Centrarea  cadrului didactic pe  promovarea conceptului de dezvoltare gloHală a copilului. 
 

 

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

ÎﾐtoIﾏirea plaﾐifiIării Ioﾐ縁iﾐuturilor 
îﾐ┗ă縁ării peﾐtru fieIare grupă;  

2020-2021  Responsabilul   
Comisiepentru curriculum 

Realizarea plaﾐifiIărilor 
calendaristice în raport cu 
specificul grupei 

PlaﾐifiIări IaleﾐdaristiIe 
CondiIa de prezenţă şi 
evidenţă a aItivităţii 
educatoarei 

Monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea  eficientă a  curriculumului pentru invatamant preşcolar 

2020-2021 Director 
Responsabil  comisie 
pentru curriculum 

Realizarea plaﾐifiIărilor 
calendaristice în raport cu 
specificul grupei 

Respectarea prevederilor 
curriculumului pentru 
iﾐ┗ataﾏaﾐt preşIolar 
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PlaﾐifiIarea uﾐor aItivită縁i IurriIulare şi 
extracurriculare Iare să ┗izeze eduIa縁ia de 
geﾐ, iﾐterIulturalitatea şi Iultivarea unui 
Ioﾏportaﾏeﾐt ﾐoﾐ┗ioleﾐt îﾐ grădiﾐi縁ă 

2020-2021 Responsabilul   Comisiei 
pentru curriculum 

Realizarea plaﾐifiIărilor 
IurriIulareşi e┝traIurriIulare în 
raport cu specificul grupei 

PlaﾐifiIări IaleﾐdaristiIe 
PlaﾐifiIarea aIti┗ită縁ilor 
extracurriculare 

ElaHorarea ofertei CDŞ în parteneriat 
eduIațioﾐal, pe Haza ﾐe┗oilor reale ale 
copiilor, disponibilitatea educatoarelor ,  
speIifiIului loIal  și aproHarea ei de  Iătre 
Comisia de curriculum din gradinita. 

Marie  2021 Responsabilul   Comisiei 
pentru curriculum  

AdeI┗area îﾐ CDS la posiHilită縁ile 
şi iﾐteresele Iopiilor. 

Oferta CDS pentru anul 
șIolar ヲヰヱΓ-2020 
 
 

Cuﾐoașterea “Irisorii ﾏetodiIe pentru 
îﾐ┗ățăﾏântul preșIolar peﾐtru aﾐul ヲヰヲヰ-
2021 

Octombrie 2020 Director 
Responsabilul   Comisiei 
pentru curriculum 

Creșterea Ialității aIti┗ității 
didactice prin dobândirea de noi 
iﾐforﾏații pri┗iﾐd teoria și 
praItiIa didaItiIă 

Proces-┗erHal al  CP și 
Comisiei pentru curriculum 

Respectarea  prevederilor curriculumului 
pentru invatamantul prescolar cu privire la 
evaluarea progreselor inregistrate de 
copii 

2020-2021 Director 
Responsabilul   Comisiei 
pentru curriculum 

Rezultatele șIolare suﾐt 
îﾐregistrate și IoﾏﾏuﾐiIate 
eduIaHililor și , după Iaz, 
păriﾐților 

Fişe,  portofolii, luIrări 
practice , grafice, evaluari 
descriptive, aprecieri 
verbale 

AdeIvarea proieItării didaItiIe la rigorile 
predării diﾐ perspeItiva iﾐtegratoare și  
respectarea precizărilor doIuﾏeﾐtelor 
emise de MEC 

permanent Director 
Resp. Comisiei  pentru 
curriculum 

ÎﾐtoIﾏirea IoreItă a   proieItelor 
didactice 

Portofoliul personal 

Elaborarea unor instrumente de lucru 
speIifiIe evaluării Iopiilor ふ fişe de 
e┗aluare a perforﾏaﾐ縁elor Iopiilor, fişe de 
Ioﾐseﾏﾐare a progreselor Iopiilor, fişe de 
oHser┗a縁ii psihopedagogiIe, teste 
docimologice standardizate, fişe peﾐtru 

Coﾐforﾏ plaﾐifiIării Educatoare 
Monitorizarea și e┗aluarea 
aIti┗ității  preșIolarilor prin 
diversificarea instrumentelor de 
evaluare 

Instrumente de evaluare 
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evaluare, chestionare). 

Prezeﾐtarea rezultatelor evaluării îﾐ 
Iadrul şediﾐ縁elor Iu păriﾐ縁ii, dar şi 
iﾐdi┗idual ふ priﾐ disIu縁ii „faIe to faIe”  îﾐ 
ziua de Ioﾐsultații iﾐdi┗idualeぶ. 

Coﾐforﾏ plaﾐifiIării Cadrele didactice 
Cuﾐoasterea e┗oluției  Iopiilor  
de Iătre păriﾐți  și iﾏpliIarea 
aIestora îﾐ eduIația lor 

Portofoliile copiilor 

Realizarea portofoliilor aItivită縁ilor 
extracurriculare 

Permanent Director,  
Resp.Com. pt. programe 
educative 

Realizarea persoﾐalității Iopiilor, 
a uﾐor Ioﾏpeteﾐțe soIial/Ii┗iIe  
cu implicarea tuturor factorilor 
iﾏportaﾐți îﾐ eduIația  lor 

Portofolii 

Folosirea unor  strategii didactice 
adecvate continuturilor, utilizarea 
metodelor activ participative 

2020-2021 Director 
 Resp. Comisiei  pentru 
curriculum 

ProieItarea IurriIulară asigură 
dezvoltarea laturii aplicative, 
praItiIe, a Ioﾏpeteﾐțelor de 
dezvoltare 

Fise de asisteﾐță 
Rapoarte de inspectii 

RESURSE UMANE 

Coﾐsilierea ﾏetodologiIă a Iadrelor 
didaItiIe pri┗iﾐd efiIieﾐtizarea aI縁iuﾐilor 
de adaptare IurriIulară priﾐ plaﾐurile de 
iﾐter┗eﾐ縁ie personalizat (PIP) 

2020-2021 Director 
Resp. Resp. Comisiei  
pentru curriculum 
prof. Consilier  

Consilierea cadrelor didactice 
Iare luIrează Iu Iopii Iu CES 

PIP 

Coﾐsilierea ﾏetodologiIă a Iadrelor 
didaItiIepe proHleﾏatiIa îﾐ┗ă縁ării 
difereﾐ縁iate, priﾐ partiIiparea la aIti┗ită縁ile 
metodico-ştiiﾐ縁ifiIeorgaﾐizate la ﾐi┗el 
jude縁eaﾐ (cercuri pedagogice) 

2020-2021 Director 
Resp. Resp. Comisiei  
pentru curriculum 

Proiectarea a cel putin 50% dintre 
cadtrele didactice  

Adeverinte de participare la 
activitatea cercului 
pedagogic 
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Moﾐitorizarea apliIării la grupă a 
aIhizi縁iilor doHâﾐdite de Iadrele didactice 
prin programele de formare 

2020-2021 Director 
Resp. Comisiei  pentru 
curriculum 

ApliIarea aIhizi縁iilor de Iătre 
cadrele didactice participante la 
programe de formare 

Fise de asisteﾐ縁ă 

RESURSE MATERIALE 

Utilizarea soft-urilor  eduIa縁ioﾐale  în 
procesul instructiv-educativ  în scopul 
realizăriirii uﾐui îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt iﾐteraIti┗ 

2020-2021 Cadre didactice 
E┝isteﾐ縁a soft-urilor eduIa縁ioﾐale PlaﾐifiIările IaleﾐdaristiIe 

de la grupe 

Amenajarea spa縁iului  eduIa縁ioﾐal al 
grupei pe arii, centre de interes conform 
Ieriﾐ縁elor IurriIuluﾏului și alterﾐati┗ei 
eduIațioﾐale step-by-step 

permanent Director 
 

ÎﾏHuﾐătă縁irea aItului de predare-
îﾐ┗ă縁are priﾐ  eficientizarea  
spa縁iilor  eduIațioﾐale 

Mediile educationale 

Utilizazarea auxiliarelor curriculare cu 
aviz MEC pentru aprofundarea 
Iuﾐoștiﾐțelor Iopiilor și forﾏarea 
depriﾐderilor de ﾏﾐIă iﾐdepeﾐdeﾐtă 

2020-2021 Cadre didactice 
Resp. Comisiei pentru 
Curriculum 
 

ApliIarea  efiIieﾐtă a IurriIuluﾏ-
ului peﾐtru preșIolari potri┗it 
partiIularităților de ┗ârstă 

Portofoliile preșIolarilor 

RELA猿II COMUNITARE 

Realizarea unor schimburi de experiente la 
nivelul corpului profesoral -iﾐterasisteﾐțe  

Permanent Responsabilul Comisiei 
metodice 

Creșterea Ialității aItului didaItiI 
prin implementarea exemplelor 
de Huﾐă praItiIă  

Fise de iﾐterasisteﾐță 

Orgaﾐizarea  și realizarea   uﾐor sIhiﾏHuri 
de experieﾐ縁ă judeteﾐe, iﾐterjude縁eﾐe, 
a┗âﾐd Ia  oHieIti┗   popularizarea şi 
geﾐeralizarea e┝eﾏplelor   de Huﾐă 
praItiIă îﾐtre eduIatoarele  Iare  îşi 
desfăşoară aIti┗itatea  îﾐ Iadrul 

 
permanent 

Director 
Resp. Resp. Comisiei  
pentru curriculum 
Resp. formare  

Participarea  educatoarelor la 
sIhiﾏHul de e┝perieﾐ縁ă 

Mapele aIti┗ităților diﾐ 
cadrul schimburilor de 
e┝perieﾐță 
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alterﾐati┗elor eduIa縁ioﾐale  şi Iele Iare  îşi 
desfăşoară aIti┗itatea   îﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul 
tradi縁ioﾐal 

IﾏpliIarea păriﾐților îﾐ aItul didaItiI, Ia 
partener egal îﾐ eduIația și forﾏarea  
preșIolarului 

Conform 
plaﾐifiIărilor 

Cadre didfactice Cuﾐoașterea de Iatre păriﾐții a  
Ioﾐțiﾐuturilor IurriIuluﾏ-ului la 
ﾐi┗elul îﾐ┗ățăﾏâﾐtului preșIolar 
și al speIifiIului alterﾐati┗ei step-
by-step 

Graficul de participare al 
păriﾐților îﾐ aItul didaItiI 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI  DE PERFORMAN猿Ă 

2.2.Asigurarea şi îmbunătă縁irea  stării 
de bine a copiilor prin  crearea unor 
ﾏedii eduIa縁ioﾐale de îﾐ┗ățare Iare să 
iﾐflueﾐțeze seﾏﾐifiIati┗ dez┗oltarea 
gloHală a tuturor copiilor preșIolari 

2.2.1. Crearea Ioﾐdițiilor egale/eIhitaHile de aIIes la eduIație  
2.2.2. Cupriﾐderea îﾐ îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtul de ﾏasă  a Iopiilor Iu ﾐe┗oi speIiale. 
 

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

Adaptarea IurriIulară, respeItiv elaHorarea uﾐor 
plaﾐuri eduIa縁ioﾐale iﾐdividuale peﾐtru îﾐ┗ă縁are şi 
e┗aluare difereﾐ縁iată, peﾐtru Iopiii Iu difiIultă縁i de 
îﾐ┗ă縁are/ Ieriﾐ縁e eduIa縁ioﾐale speIiale 

2020-2021 Director 
-Profesorul de  
consiliere 
psihopedagogiIă  în 
colaborare cu 
cadrele didactice de 
la grupe 

Îﾐregistrarea uﾐui uşor progres 
 îﾐ Ieea Ie pri┗eşte aIhizi縁iile de Hază  
peﾐtru Iopiii Iu CES iﾐIluşi îﾐ 
îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtul de ﾏasă 

Planurile de 
iﾐter┗eﾐ縁ie 
persoﾐalizată 
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Utilizarea îﾐ Iadrul aIti┗ităților a uﾐor strategii de 
luIru difereﾐ縁iat, adeI┗ate ﾐe┗oilor fieIărui Iopil 

2020-2021 Director Utilizarea praItiIilor de îﾐ┗ă縁are 
Ieﾐtrată pe Iopil de Iătre Iel pu縁iﾐ Αヵ % 
din nr. cadrelor didactice din unitate 

Fişa de oHser┗are a 
aIti┗ității 

RESURSE MATERIALE 

Crearea uﾐui ﾏediu eduIațioﾐal atraItiv și  efiIieﾐt, 
Iare să ofere situații di┗erse de îﾐ┗ățare peﾐtru Iopii 

2020-2021 Director 
Compartiment 
asdministrativ 

Mobilier specific, conform standardelor  
de dotare peﾐtru uﾐită縁ile  Iare praItiIă 
alterﾐatia eduIațioﾐală Step H┞ step 

Fişe de iﾐ┗eﾐtar 
pentru mijloace fixe 

Dotarea gruplor cu materialul didactic necesar 
procesului de predare-îﾐvă縁are-evaluare 

Octombrie 2020 Director 
Dotarea grupelor   cu material didactic Listele de inventar 

ţiHlioteIa șIolară 

RESURSE UMANE 

Participarea cadrelor didactice la  cursuri de formare 
pe proHleﾏatiIa luIrului Iu Iopiii Iare au Ieriﾐ縁e 
educative special- Curs forﾏare ざEduIația iﾐIluzivăざ 

2020-2021 Director 
 

Cupriﾐderea la Iurs a Iel pu縁iﾐ ヲヵ% 
dintre cadrele didactice 

Adreverinte de 
formare 

RELA猿II COMUNITARE 

Participarea la sIhiﾏHuri de experieﾐță îﾐtre 
grădiﾐițe îﾐ ┗ederea îﾏHuﾐătățirii praItiIilor de 
implementare a curriculum-ului ﾐațioﾐal pentru 
eduIația tiﾏpurie 

2020-2021 Resp. cerc ped 
Resp. comisie 
MetodiIă 
 

PartiIiparea a Iel puțiﾐ Γヰ%diﾐ 
ﾐuﾏărul Iadrelor didaItiIe la 
aIti┗itățile ﾏetodiIe 

Listele de participare 

Organizarea Grădiﾐiței de vară în regim de 
voluntariat cu copiii care nu au  freI┗eﾐtat grădiﾐița 
sau Iare ﾐu au freI┗eﾐtat Iu regularitate și urﾏează 
a se îﾐsIrie îﾐ Ilasa pregătitoare 

Iunie  2021 Director Desfășurarea uﾐui atelier de ┗ară Listele cu copiii 
partiIipaﾐți la 
atelierele de ┗ară 
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă 

2.3.Redimensionarea laturii educative , 
e┝traIurriIulare şi e┝traşIolare, a  eduIa縁iei 
ﾐoﾐforﾏale şi iﾐforﾏale; asigurarea accesului la 
iﾐforﾏa縁ie şi efiIieﾐtizarea rela縁iei grădiﾐi縁ă –familie-
comunitate 
  

2.3.1.  ÎﾐIurajarea şi dez┗oltarea  Ireati┗ită縁ii Iopiilor priﾐ partiIiparea a Iel pu縁iﾐ Βヰ % diﾐ ﾐuﾏărul 
acestora la activită縁ile eduIati┗e e┝traşIolare. 
2.3.2.Iﾐi縁ierea uﾐor proieIte eduIa縁ioﾐale, şIolare şi e┝traşIolare  proprii; iﾐtegrarea uﾐora diﾐtre 
acestea în programele promovate de M.E.C. 

2.3.ン.Dez┗oltarea re縁elei de IolaHoratori priﾐ iﾐi縁ierea şi derularea de parteﾐeriate loIale, 
jude縁eﾐe, ﾐa縁ioﾐale, iﾐterﾐa縁ioﾐale pe tot parIursul aﾐului şIolar 2020-2021. 
2.3.4. Creşterea gradului de satisfaI縁ie a păriﾐ縁ilor Iopiilor  ふ Γヰ%ぶ şi a Ioﾏuﾐită縁ii fa縁ă de uﾐitatea de 
îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt 

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 
 

ElaHorarea Ialeﾐdarului aI縁iuﾐilor Iultural 
artistiIe, ştiiﾐ縁ifiIe şi sportive peﾐtru aﾐul 
şIolar 2020-2021,prograﾏul  ﾐa縁ioﾐal de 
eduIa縁ie Iultural    , ştiiﾐ縁ifiIă,   prograﾏul 
ﾐa縁ioﾐal de eduIa縁ie de ﾏediu îﾐ 
îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐtul preuﾐi┗ersitar, prograﾏe de 
eduIa縁ie peﾐtru di┗ersitate , de aI縁iuﾐe 
Ii┗iIă îﾐ Ioﾏuﾐitatea loIală 

octombrie 2020 Director 
Resp.Com.Proiecte si 
programe ed. 

Distribuirea programului în 
unitate 

Prograﾏul de aIti┗ită縁i 
eduIati┗e șIolare și 
e┝trașIolare 

Elaborarea unor programe educative 
Ioereﾐte de eduIa縁ie peﾐtru săﾐătate, 
eduIa縁ie Ii┗iIă, eduIa縁ie Iultural  pecial  şi 
ştiiﾐ縁ifiIă, eduIa縁ie eIologiIă, eduIa縁ie 
priﾐ sport şi eduIa縁ie rutieră. 

2020-2021 Director 
Resp Comsie Programe si 
proiecte ed. 
 
 

Utilizarea unor descriptori de 
perforﾏaﾐ縁ă pri┗iﾐd 
Ioﾏpeteﾐ縁ele artistiIe, Ii┗iIe, 
ecologice, fizice 
 

Rapoartele Comisiei pentru 
proiecte si programe ed. 
 

RELA猿II COMUNITARE 
 

Participarea la IoﾐIursurile și festi┗alurile 
organizate de ISJ D-ța :  

Conform 
plaﾐifiIărilor 

Director Implicarea educatoarelor si a 
copiilor la concursuri de creatie si 

Materiale 
Expozitie de lucrari 
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 indemanare Tabel cu participantii 

Desfăşurarea uﾐor aItivită縁i  special  
peﾐtru  păriﾐ縁i şi Iopii, cum ar fi  :  

  Halloween  1 Decembrie  „Mihai Eminescu – poet naţional” -

15 ianuarie  „Unirea în conştiinţa poporului roman” - 24 ianuarie  Carnavalul primăverii  UE si prescolarii  Ziua ecologiei – adunare de deşeuri  1 Iunie – Ziua copilului   

 
Conform 
Calendarului 
aIti┗ită縁ilor 
eduIati┗e şIolare şi 
e┝traşIolare 

Director 
Resp.Com.Proiecte si 
programe ed. 

EfeItul aIti┗ită縁ilor asupra  
păriﾐ縁ilor, eduIatoarelor,  
copiilor. 
Participarea a cât mai multor  
păriﾐ縁i la aIti┗ită縁i 

Prograﾏul aIti┗ită縁ilor 
Participarea factorilor  
iﾏpliIa縁i 

Desfăşurarea uﾐor aItivită縁i extraşIolare 
Iu iﾏpliIarea păriﾐ縁ilor: serbari, excursii, 
,expozitii cu lucrari etc. 

 
Permanent 

Director 
Resp.Com.Proiecte si 
programe ed. 

Participarea  periodiIă la aIti┗ită縁i 
e┝traşIolare a păriﾐ縁ilor 

Proiect 
Proces-verbal 
Diplome 
Portofoliu 

Participarea  cadrelor didactice la 
aItivitățile eduIative extraşIolare   
încluse  în programul CAEN  al MEC  pe 
aﾐul şIolar 2020-2021 
 

Conform 
calendarului CAEN 

Resp.Com.Proiecte si 
programe ed. 

PartiIiparea preșIolarilor la 
IoﾐIursuri șIolare Iu respeItarea 
partiIularităților de ┗ârstă 

Diplome de participare 

Organizarea si desfasurarea unor  
aIti┗ităților îﾐIluse îﾐ prograﾏele 
parteneriatelor  eduIațioﾐal e îﾐIheiate Iu 

iﾐstituții de îﾐ┗ățăﾏâﾐt preIuﾏ și Iu alte 
iﾐstituții ale Ioﾏuﾐității furﾐizoare de 
eduIație la nivel local: 

1. ”Trenulăprieteniei...spreă
EUROPA”- EducaYieăpentruă
cet<Yenieădemocratic<  

 
Conform 
calendarelor  

Director 
Resp.Com.Proiecte si 
programe ed. 
Cadrele didactice 
iﾐițiatoare de proieIt: 
Popescu Florina 
猿opa Ru┝aﾐdraa  
Ciobanu Monica 
Nistor Alice 

Participarea educatoarelor  la 
aIti┗itățile iﾐIluse îﾐ prograﾏul 
de aIti┗ități 

Proiectele  de parteneriat 
eduIațioﾐal 
Portofoliile cu aIti┗ități diﾐ 
Iadrul fieIărui parteﾐeriat 
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Partener: CENTRUL EUROPE 
DIRECTăTÂRGOVI訓TE 

2."GRADINITA SI BISERICA-
PORЛI ЙI SUFȚETE DESCHISE" 

Partener:ăBISERICAăALB;ă
TÂRGOVIŞTE 

3. „Pompierii,ăprieteniiămei! 

Partener-I.S.G.U-Dâmbovi郡a 

4. „SĂ CRESC MARE, SĂNĂTOS!" -partener 

CABINETUL ȘCOLAR NR 4 TÂRGOVIȘTE 

Organizarea si desfasurarea Concursului 
iﾐterjudețeaﾐ ざ Faﾏilia, diﾐIolo de 
Iuviﾐteざ  ediția a ヶ-a , înclus în programele 
eduIațioﾐale  CAEJI  ISJ D-ța  

 
15mai 2021 

Director 
Coﾏisia de Ioordoﾐare și 
organizare  

Participarea a cel putin 20 de 
uﾐități șIolare diﾐ îﾐ┗ățăﾏâﾐtul 
preșIolar 

Acorduri  de parteneriat 
eduIațioﾐal 
 

IﾏpliIarea grădiﾐi縁ei îﾐ proieIte 
eduIa縁ioﾐale Iu iﾏpaIt la nivel ﾐa縁ioﾐal 

TRADIЛIIȚE-O PUNTE INTRE 
GENERAЛII 

EducaМie pentru diversitate 
Кi  identitatea culturală  

PARTENER COMPLEXUL MUZEAL 
MOLDOVA, IASI 

INIЛIATOR 
                     RUSU DIANA 

 Resp. Comisiei pentru 
proiecte  europene 
Prof. Rusu Diana 

  

IﾏpliIarea grădiﾐi縁ei îﾐ proieIte 
eduIa縁ioﾐale Iu iﾏpaIt la nivel 

iﾐterﾐa縁ioﾐal : ”Mesagerii prieteniei- 
Educa郡ieăpentruăsecolulăXXI”-  

2020-2021 Director 
Resp. Comisiei pentru 
proiecte  europene 
Prof. Popescu Florina 

Participarea a cel putin 50% 
dintre cadrele didactice ale 
uﾐită縁ii 

Proiect de parteneriat 
eduIa縁ioﾐal 
Acorduri  de parteneriat 
eduIațioﾐal 
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Educațieăpentru diversitate 
群i  identitateaăcultural<  

 

Moﾐitorizarea și e┗aluarea aIti┗ităților 
organizate în cadrul programului ざŞIoala 
altfelざ 

iunie  2021 Resp. Comisiei pentru 
proiecte educative 

-elaborarea programului de 
aIti┗ități 
-adecvarea programului la 
interesele copiilor 
-aﾐaliza îﾐ CP a Ialității 
aIti┗ităților orgaﾐizate 

Rapoarte de activitate al 
aIti┗ităților diﾐ Iadrul 
programului  

Popularizarea ofertei eduIa縁ioﾐale a 
gradiﾐitei la ﾐi┗elul uﾐită縁ii priﾐ paﾐoul 
INFO şi al Ioﾏuﾐită縁ii prin pagina web a 
grădiﾐiței: www.gradinita1targoviste.ro 

martie – iunie 2021  Director 
Responsabil Comisia 
pentru curriculum 

 

Proﾏo┗area ofertei grădiﾐiței la 
nivelul tuturor beneficiarilor 
aItuali şi poteﾐ縁iali 

- Pagina web a grădiﾐi縁ei 
-Panoul INFO al grădiﾐiței 

Popularizarea  la ﾐivel loIal și județeaﾐ a 
exemplelor de bune practici referitoare la 
diversificarea ofertei curriculare 
 
  

Semestrial Director 
Responsabilul Comisiei cu 
imaginea 

 
 

Participarea a Iel pu縁iﾐ ヵヰ% diﾐ 
personalul didactic 

-Procesele verbale ale 
Comisiei metodice, 
cercurilor pedagogice; 
-Articolele publicate în 
re┗ista grădiﾐiței ”Priﾏul îﾐ 
toate” 
ArtiIole puHliIațe îﾐ re┗ista 
județeaﾐă ”Graiul 
DâﾏHo┗iței” 

Traﾐsﾏiterea perﾏaﾐeﾐtă a iﾐforﾏa縁iilor 
de iﾐteres  peﾐtru Iopii și păriﾐți 

permanent 
 
 
 

Responsabil Comisia 
pentru promovarea 
iﾏagiﾐii grădiﾐiței 

postarea iﾐforﾏa縁iilor de iﾐteres 
peﾐtru Iopii și păriﾐți 

site-ul  Grădiﾐiței ﾐr.ヱ 
Târgo┗iște 

RESURSE MATERIALE 

Asigurarea bazei logistice necesare 
organiz<riiă activit<ţiloră incluseă înă
calendarulăparteneriatelorăeducaţionale 

Conform 
graficului 
concursurilor si 
activit<ţiloră dină
parteneriatee 
educaţionalre 

Director 
Resp. Comisiei 
pentru proiecte 
educative 

Adecvarea bazei logistice 
la nevoile tipului de 
activitate 

Lista materialelor 
achiziţionate 

mailto:office@gradinita1targovi;te.ro
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă 

2.4. Dezvoltarea autonomiei 

iﾐstitu縁ioﾐale priﾐ asuﾏarea 
respoﾐsaHilită縁ilor Iare deIurg diﾐ 
desIeﾐtralizarea IurriIulară 

2.4.ヱ.Creşterea IapaIită縁ii iﾐstitu縁ioﾐale de a  deIide oferta CDŞ Iorespuﾐzător ﾐe┗oilor şi iﾐtereselor Iopiilor şi 
dispoﾐiHilită縁ii resurselor uﾏaﾐe şi ﾏateriale 
2.4.2 IﾏpliIarea direItă sau priﾐ reprezeﾐtaﾐ縁i/ apar縁iﾐători legali, la deIiziile pri┗iﾐd IurriIuluﾏul la deIizia şIolii, a Iel pu縁iﾐ 
75 % diﾐ ﾐuﾏărul păriﾐ縁ilor  

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE 
MIJLOACE 

DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

ElaHorarea ofertei CDŞ pe baza: 
- nevoilor reale ale copiilor 
-resurselor ﾏateriale și uﾏaﾐe ale grădiﾐiței 
-di┗ersității Iulturale a Ioﾏuﾐității loIale 
 

Martie   2021 Director 
Resp.Com.pentru 
Curriculum 

-Coﾐsultarea tuturor păriﾐ縁ilor îﾐ alegerea 
Iursurilor op縁ioﾐale 

-RespeItarea Ieriﾐ縁elor de elaHorare a 
uﾐei prograﾏe de Iurs op縁ioﾐal 
-AdeI┗area Iursului op縁ioﾐal propus la 
ﾐe┗oile Iopiiilor  şi la speIifiIul loIal 

-Cestionare 
-PlaﾐifiIările peﾐtru 
aIti┗ită縁ile CDS 
-Procedura de elaborare 
a ofertei CDS 
 

Avizarea  prograﾏelor op縁ioﾐale pentru aﾐul şIolar 
2021 – 2022 de Iătre Coﾏisia de curriculum din 
grădiﾐiță și de Iătre ISJ 

Mai 2021 Director 
Membrii Comisiei 
pentru curriculum 

RespeItarea Ieriﾐ縁elor de elaHorare a uﾐei 
prograﾏe de Iurs op縁ioﾐal şi a proIedurii 
de luIru eﾏisă de  grădiﾐiță 

-PlanifiIările aIti┗ită縁ilor 
op縁ioﾐale 
-Fişele de a┗izare  ale 
op縁ioﾐalelor 
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OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă 

2.5.Promovarea partiIipării la eduIa縁ia perﾏaﾐeﾐtă 
şi sprijinirea forﾏării unei culturi a  învă縁ării pe tot 

parcursul ┗ie縁ii îﾐ sIopul efiIieﾐtizării Ialită縁ii 
demersului didactic 

 

2.5.1. Participarea  îﾐ aﾐul şIolar 2020-2011 a cadrelor didactice / a personalului didactic auxiliar la diferite 
forme de perfeI縁ioﾐare îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐe┗oia de forﾏare 
2.5.2. Utilizarea în acti┗itatea la Ilasă a aIhizi縁iilor doHâﾐdite îﾐ Iadrul Iursurilor de forﾏare de Iătre Iel 
pu縁iﾐ Βヰ % diﾐ ﾐuﾏărul Iadrelor didaItiIe 

2.5.3. Moﾐitorizarea iﾏpaItului prograﾏelor de forﾏare Ioﾐtiﾐuă la ﾐi┗elul grupei şi al grădiﾐi縁ei 
pe tot parIursul aﾐului şIolar 2020-2021 îﾐ sIopul efiIieﾐtizării Ialită縁ii deﾏersului didaItiI , Ia 
urmare a dez┗oltării profesioﾐale  al Iadrelor didaItiIe 
2.5.4. Dez┗oltarea Ioﾏpeteﾐ縁elor profesioﾐale ale Iadrelor didaItiIe îﾐ ┗ederea Ireşterii Ialită縁ii aItului 
de predare - îﾐ┗ă縁are – evaluare  prin aIhizi縁iile doHâﾐdite la Iursurile de forﾏare în procent de 80%;  
2.5.5.Aplicarea strategiilor alternative în procesul de predare – îﾐ┗ă縁are – evaluare în procent de 90%, în 
sIopul difereﾐ縁ierii şi  iﾐdi┗idualizării aIti┗ită縁ii Iopiilor. 

 

AC猿IUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 
 

Asigurarea dez┗oltării profesioﾐale a 
personalului prin elaborarea unui plan de 
dezvoltare profesioﾐală a resursei umane 

2020-2021 
Responsabil cu formarea 
continua 

Elaborarea unui plan de 
dezvoltare a resursei umane 

Program de dezvoltare 

RESURSE UMANE 

Crearea/actualizarea  unei baze de date 
priviﾐd pregătirea profesioﾐală a resursei 
umane 

Octombrie  2020 Responsabil Comisia de 
formare 

Elaborarea unei baze de date 

complete, în termenul stabilit 

Situa縁ii referitoare la studii, 
cursuri de perfeI縁ioﾐare ale 
cadrelor didactice 

Informarea cadrelor didactice care 
soliIită îﾐsIrierea peﾐtru oHțiﾐerea 
gradelor didactice, asupra Ioﾐdi縁iilor Ie 
trebuie îndeplinite pentru înscrierea la 
grade didactice 

Octombrie 2020 Resp. perfeI縁ioﾐare şi 
formare Ioﾐtiﾐuă 
-Director 

Iﾐforﾏarea pri┗iﾐd Ioﾐdi縁iile Ie 
trebuie îndeplinite pentru 
înscrierea la grade didactice 

Cereri inscriere la grade 
didactice 
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Asigurarea şi difuzarea  îﾐ grădiﾐiță, a  
grafiIului aI縁iuﾐilor de perfeI縁ioﾐare şi a 
programelor de formare în detaliu; 
aﾏeﾐajarea  și reaItualizarea perﾏaﾐeﾐtă 
a puﾐItului de iﾐforﾏare și doIuﾏeﾐtare 
pe probleme de informare 

 
Permanent 

Director 
Resp. perfeI縁ioﾐare şi 
forﾏare Ioﾐtiﾐuă 

Depunerea cererilor pentru  
înscrierea la cursurile de formare 
şi perfeI縁ioﾐare 

Tabel cu educatoarele  
Prograﾏul aIti┗ită縁ii 

Forﾏarea Ioﾐtiﾐuă a Iadrelor  didaItiIe  
prin  participarea la   programele    

acreditate sau  avizate MEC, prin  

 consultatrea ofertei  anuale de programe  

pentru  de formarea  Ioﾐtiﾐuă a cadrelor 
didactice, propusă de CCD D縁a  
 
 

Permanent Director 
 
Resp.Formare 

- PartiIipare la aI縁iuﾐi de 
perfeI縁ioﾐare priﾐ IerIul 
pedagogiI a Iel pu縁iﾐ Γヵ % diﾐ 
ﾐuﾏărul eduIatoarelor diﾐ uﾐ 
itate 
- Participarea la cursuri de formare 
acreditate  derulate conform 
ofertei CCD  a Iel pu縁iﾐ ヵヰ% diﾐ 
ﾐuﾏărul  Iadreor  didactice 

- taHelele de prezeﾐtă 
îﾐtoIﾏite la aIti┗ită縁ile de 
perfeI縁ioﾐare 
 
 
 
Planuri de diseminare 
TaHelele de prezeﾐ縁ă 
 

Participarea  la stagii   de formare/ 
perfeI縁ioﾐar îﾐ  speIialitate îﾐ tară şi îﾐ 
striﾐătate 

2020-2021 Resp. Proiecte europene -Participarea la stagii de formare 
priﾐ prograﾏul europeaﾐ Îﾐ┗ă縁are 
pe Tot ParIursul Vie縁ii 
- Orgaﾐizarea de aIti┗ită縁i de 
diseﾏiﾐare a Iuﾐoştiﾐ縁elor 
/iﾐforﾏa縁iilor îﾐ urﾏa partiIipării 
la stagii de formare prin 
Programul de Îﾐ┗ă縁are pe Tot 
ParIursul Vie縁ii 

Nuﾏărul de apliIa縁ii depuse 
 
 

Participarea cadrelor didactice la 
aIti┗itățile Cimisiei pentru curriculum   și 
dezbaterea problematicilor legate de 
Ireșterea Ialității  aIului didaItiI 

Coﾐforﾏ plaﾐifiIării Resp. Com. Met. Implicarea educatoarelor în 
activitatea   comisiilor metodice, 
┗alorifiIarea e┝perieﾐ縁ei   poziti┗e 

Documentele  Comisiei 
pentru curriculum  
Procese-verbale 

Participarea la  activitatii metodice la nivel  
jude縁eaﾐ  - cercuri  pedagogice; 
 
 

Conform planificării Director 
Responsabil  comisie de 
perfeI縁ioﾐare 

Aplicarea in activitati a unor  
metode si  rocede de eduIa縁ie 
eficiente, adecvate  
partiIularită縁ilor de ┗ârstă ale 

Proiecte didactice 
Procese-verbale 
Materiale didactice 
Iﾐregistrări audio-video ale 
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copiilor. aIti┗ităților 

Stimularea cadrelor didactice de a 
partiIipa la sesiuﾐi de IoﾏuﾐiIări 
ştiiﾐ縁ifiIe, siﾏpozioaﾐe etc. cu materiale 
şi luIrări origiﾐale  

2020-2021 Cadrele didactice Participarea educatoarelor  în 
propor縁ie de Iel putiﾐ ヵヰ% 
 

Adeverinte de participare 

ValorifiIarea  e┝perieﾐ縁ei poziti┗e a 
educatoarelor prin participarea la  
Simpozionului judetean cu tema: 
„Util, ﾏoderﾐ si origiﾐal iﾐ iﾐvatamantul 
prepriﾏarざ- edi縁ia a VII-a 

februarie 2021 Director 
Resp. Coﾏ. MetodiIă 
 
 
 

Participarea educatoarelor la  
simpozionul judetean 
 

Materialele prezentate 
Tabelul cu participarea 
educatoarelor 

RESURSE MATERIALE 
 

Existeﾐ縁a foﾐdului de Iarte  îﾐ HiHlioteIa 
de speIialitate a  uﾐită縁ii,  a modului în 
Iare se realizează studiul iﾐdi┗idual îﾐ 
uﾐită縁ile de  îﾐ┗ă縁ăﾏâﾐt preşIolar şi  
gradul de Iuﾐoaştere    a ﾐoută縁ilor îﾐ 
domeniu 

 
Permanent 

Directoare 
Resp. perfeI縁ioﾐare şi 
forﾏare Ioﾐtiﾐuă 
 

E┝isteﾐ縁a ﾏaterialelor  îﾐ 
HiHlioteIă şi a doIuﾏeﾐtelor 
pentru studiu individual 

ţiHlioteIa    uﾐită縁ii 

 
 

OBIECTIV STRATEGIC 3: COMPATIBILIZAREAăSISTEMULUIăNA軍IONALăDEăEDUCA軍IEăCUăSISTEMELEăEUROPENE,ăPRINăSPORIREAă
ACCESULUIăLAăEDUCAXIAăDEăCALITATE,ăPRINăASIGURAREAăPOLITICILORăDEăECHITATEăSOCIAL;ăŞIăAăEGALIT;XIIăŞANSELORăÎNă
VEDEREAăÎMBUN;T;軍IRIIăREZULTATELORă訓COLARE 

 

OBIECTIV   SPECIFIC INDICATORI   DE PERFORMAN猿Ă 

3.1. ÎﾏHuﾐătățirea Ioﾏpeteﾐțelor de elaHorare și 
iﾏpleﾏeﾐtare a proieItelor Iu fiﾐaﾐțare 
europeaﾐă 
 

 
 
 

3.ヱ.ヱ. PartiIiparea la reuﾐiuﾐi de iﾐforﾏare, Iursuri  de forﾏare a uﾐui  ﾐuﾏăr de Iel  pu縁iﾐ ヵヰ% diﾐtre Iadrele 
didactice 
3.1.2. ÎﾏHuﾐătățirea Ioﾏpeteﾐțelor de elaHorare/ sIriere/ iﾏpleﾏeﾐtare de proieIte, îﾐ sIopul aIIesării 
prograﾏelor europeﾐe și atragerii de fiﾐaﾐțări ﾐeraﾏHursaHile ,  Iel puțiﾐ 1 proiect pâﾐă sfârșitul aﾐului șIolar 
2021 – 2022  
3.1.3.Implementarea  proiectelor  iﾐstituțioﾐale de ﾏoHilitate peﾐtru dez┗oltarea persoﾐală și profesioﾐală priﾐ 
AIțiuﾐea Iheie ヲ, în cadrul Programului Erasmus + 
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3.1.4. Asigurarea traﾐsferului de Huﾐe praItiIi îﾐ doﾏeﾐiul eduIațioﾐal, Ia urﾏare a iﾏpliIării îﾐ diferite 
proiecte europene 

 

AC猿IUNI TERMEN 
 

RESPONSABILI 
 

INDICATOR  DE VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

CURRICULUM 

Derularea proiectelor de parteneriat e-
twininngăşiăintegrareaăloră în Curriculum-ul 
peﾐtru eduIație tiﾏpurie 

Pe tot parcursul 
anuluiă群colar Cadrele implicate în 

proiect 

Platforme - etwininng 
 

Planificare 
IaleﾐdaristiIă 
Monitorizarea 
activit<ţilorăderulate 
Certificate obtinute 

Implementarea  proiectului de parteneriat 
strategic Erasmus+, KA2  さ I'm Really 

Proud Of My Country” 

2018-2020 Echipa de proiect 
 

Respectarea graficului 
aIti┗ităților reaItualizat îﾐ 
contextul COVID19  
 

 

Portofoliul  

proiectului 

Implementarea  proiectului de parteneriat 
strategic Erasmus+, KA2 さMY WORLD-YOUR 
WORLD-OUR YORLDざ 

2019-2021 Echipa de proiect 
 

Respectarea graficului 
aIti┗ităților reaItualizat îﾐ 
contextul COVID19  
 

Portofoliul  

proiectului 

Implementarea  proiectului de parteneriat 
strategic Erasmus+,KA2 さIﾐIlusioﾐ through 
seﾐsorz itegra縁ioﾐざ-2020-1-IS01-KA229-
065808-3 

2021-2023 Echipa de proiect 
 

Respectarea graficului activităților reactualizat în 
contextul COVID19 

Portofoliul  

proiectului 

Transferul de bune practici la nivel de 
uﾐitate șIolară/ județ priﾐ orgaﾐizarea de 
sesiuﾐi de diseﾏiﾐare și ┗alorizare a 
rezultatelor proiectelor  fiﾐaﾐțate  prin 
Programul Erasmus+ 

2020-2021 Coordonatorul proiectului Diseminarea/valorizarea a 

minimum 5 metode/ 

strategii/resurse educaționale 

 

 

 

Plan de diseminare al 
proiectului 
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RESURSE UMANE 
 

AtriHuirea de respoﾐsaHilită縁i cadrelor 
didactice din echipaele de proiect   

Octombrie  2020 Coordonator de proiect Numirea prin decizie a 
cadrelor didactice  
participante la implementarea 
proiectelor 

-Decizii de numire a 
echipei de proiect 

Realizarea unui puﾐIt de iﾐforﾏare şi  
documentare privind proiectele cu  
fiﾐaﾐ縁are ﾐeraﾏHursaHilă 

2020-2021 Resp. Cu proiecte europene Cunoasterea apelului națioﾐal 
Erasmus+  

Procese-verbale  

Participarea cadrelor didactice   la cursuri de 
forﾏare Iare ┗izează dez┗oltarea 
Ioﾏpeteﾐ縁elor de sIriere a proieItelor 

2020-2021 Responsabilul cu formarea  Certificate de 
absolvire  

Participarea cadrelor didactice  la  aIi┗itățile 
de consiliere  în vederea întocmirii unor 
candidaturi/proiecte de suces 

Director 
Responsabil 
pentru proiecte 
europene 

Responsabil cu proiectele 
europene 

Diseﾏiﾐarea iﾐforﾏației îﾐ 
interiorul echipei de lucru  

Procese-verbale de 
prezeﾐță 

Studierea Apelului națioﾐal Erasﾏus+ 
pentru anul 2021  îﾐ ┗ederea  realizării și 
depuﾐerii doIuﾏeﾐtației peﾐtru aIIesarea 
fondurilor europene prin AI縁iuﾐea Iheie ヲ 
(Programul Erasmus+) 

Februarie   2021 
 

Popescu Florina Apelul naționalăErasmus+ă
pentru anul 2021 
Nuﾏărul de  proieIte, Iereri 
de fiﾐaﾐ縁are aproHate  

Lista proiectelor 
aprobate 

RELA猿II COMINITARE 

Iﾏpleﾏeﾐtarea proieItelor Iu fiﾐaﾐțare 
europeaﾐă 

Conform 
contractelor de 
fiﾐaﾐțare, 
acordurilor de 
parteneriat 

Echipele de proiect -Derularea tuturor aIti┗ităților 
specifice proiectelor aprobate, 
conform diagramelor Gantt. 
- Realizarea tuturor 
raportărilor soliIitate de 
fiﾐaﾐțatori, Iu respeItarea 
termenelor stabilite 

Portofoliile  proiectelor 
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Organizarea unei  sesiuni online de 
diseﾏiﾐare a aIti┗ită縁ilor şi rezultatelor 
proiectelor la nivelul tuturor echipelor de 
proieIt diﾐ jude縁 ; informare a 
reprezeﾐtaﾐților uﾐită縁ilor şIolare pri┗iﾐd 
oportuﾐitatea partiIipării la programul 
Erasmus 

15 Octombrie 
2020 

Coordonator proiecte 
europene 

Cunoasterea impactului 
implementprii proiectelor 
Erasmus + la ﾐi┗elul iﾐstitu縁iei,  
grupelor de preşIolari şI al 
cadrelor didactice 

Liste de participare  
Materialele 
informative elaborate 

Participarea cadrelor didactice la programe 
paneuropene- etwininng 

Pe tot parcursul 
aﾐului șIolar 

Responsabilul  cu proiectele 
europene 

Platforme - etwininng Nuﾏărul de proieIte 

 

 

 

Director, 

Prof. DăsIălesIu TiﾐiIa 
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