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Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 

Activitatea manageriala desfăşurată în anul  şcolar 2020-2021, a avut la bază următoarele acte 

normative şi documente (baza conceptuală): 

• Legea învăţământului; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• Curriculum Naţional, Planul Cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar; 

• Ordinele, notele, notificările şi precizările ME 

• Metodologia formării continue si evolutiei in cariera a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar  

• Codul Muncii privind normele metodologice de finanţare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

• Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ ; 

• Normele de protecţia muncii; 

• Buletine informative ale Ministerului Educaţiei  

• Regulamentul Intern; 

• Metodologia de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare 

• Oferta educaţională; 

• Proiect de dezvoltare instituţionala; 

• Planul managerial ; 

• Fişa postului; 

• Statul de funcţii; 

• Proiectul de buget 

Acţiuni prioritare: Obiectivul principal urmărit în activitatea de management, l-a constituit 

realizarea unui proces de învăţământ de calitate - bazat pe o analiză realistă a posibilităţilor 

existente, având la bază o planificare riguros întocmită, menita să valorifice dotarea nativă a 

copiilor, prin asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi promovării cu 

succes a perioadei preșcolare. 

 

Documentele de proiectare managerială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia 

de dezvoltare a învăţământului preuniversitar privind aplicarea curricumului național , ținând 

cont și de documentele strategice, elaborate la nivel național, regional și local, urmărite pe 

domenii de management: 



• managementul de curriculum; 

• managementul resurselor materiale și financiare; 

• managementul resurselor umane; 

• dezvoltarea generală , relațiile comunitare și sistemice. 

 

Strategia proiectului de dezvoltare instituțională a fost realizată pe baza dignozei mediului intern 

și extern , având ca reper  misiunea grădiniței și reprezintă intențiile majore care vor fi realizate 

prin proiectul de dezvoltare instituțională. 

Țintele strategice: 

1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaționale moderne 

centrate pe copil şi pe dezvoltarea individului. 

2. Dezvoltarea profesională a personalului pentru a oferi alternative în educația și intervenția 

timpurie 

3. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte regionale, naționale și  intenaționale (de tip eTwinning 

și Erasmus+), în vederea dezvoltării unei comunități colaborative care să conducă la creșterea 

calității educației furnizate copiilor 

4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, inclusiv prin atragerea unor resurse financiare 

suplimentare, în vederea promovării unui act educaţional modern, stabil şi de calitate. 

Obiective generale şi specifice: 

• Realizarea planului de şcolarizare ( s-a realizat 100% ); 

• Asigurarea reparaţiilor, dezinsecţie şi deratizare a unitatii şi receptionarea  lucrărilor 

executate; 

• Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a Curriculum-ului  pentru educație timpurie , a 

descriptorilor de performanţă şi aplicarea corectă a acestora;  

• Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi obţinerea unor rezultate bune în procesul 

instructiv-educativ; 

• Cunoaşterea de către cadrele didactice a legilor, ordinelor, ordonanţelor, circularelor ce 

stau la baza procesului de învăţământ; 

• Asigurarea unei stânse legături cu părinţii copiilor  

• Asigurarea unei permanente legături cu Primăria Municipiului Zalău  

Toate aceste obiective propuse au fost îndeplinite, asigurând copiilor un climat favorabil, o 

bună pregătire, o perfecţionare continuă a cadrelor didactice, o colaborare eficientă cu părinţii 

şi comunitatea locală. 

 

 



 

Activitea managerială 

 

Puncte tari:  

• Exercitarea tuturor responsabilităţilor  delegate; 

• Realizarea cu seriozitate a actelor specifice activităţii manageriale; 

• Asumarea deciziilor luate la nivelul unităţii de învăţământ. 

Puncte slabe: 

• Nerealizare la data stabilită a asistenţelor la grupă; 

• Realizarea unui număr relativ mai mic decât cel planificat al asistenţelor la grupă ( 17 

asistențe) 

 

Puncte tari identificate în inspecțiile realizate: 

• Implementarea propunerilor Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar; 

• Identificarea unor metode şi mijloace didactice inovatoare şi utilizarea lor în demersul 

didactic; 

• Iniţierea şi derularea unor activităţi didactice de calitate; 

• Buna documentare metodico-ştiinţifică în realizarea proiectării didactice: 

 

Puncte slabe identificate în inspecțiile realizate: 

• Formularea unor teme săptămânale/zilnice  puţin generoase, care îngreunează anticiparea 

intenţiilor didactice; 

• În anul școlar 2020-2021 , a nivelul grădiniței au avut loc 4 inspecții tematice și 6 inspecții 

curente și speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Execuția bugetară 2020 : 

 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 



 



 
 

 



 

 

 

Investiții,reparații capitale și curente 

• În perioada septembrie - octombrie 2020 au fost finalizate lucrările de refacere a  soclului , 

înlocuire cărămidă aparentă de pe fațadă și lucrările de colectare a apelor pluviale din curtea 

grădiniței. 

• În luna august 2021 au fost realizate lucrări de reparații și înlocuire conducte de apă rece, 

caldă și hidranți din subsolul grădiniței. 

 

Finanțări nerambursabile 

• Pe parcusul anului școlar 2020-2021 am redactat și depus proiectul “ Prevenirea răspândirii  

virusului SARS COV-2 în instituția GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA 

CU POVEȘTI ZALĂU” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul 

Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020,  Axa Prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 în vederea achiziționării 

de materiale sanitare și echipamente de protecție. La începutul lunii octombrie 2021 

proiectul a fost aprobat. Valoarea totală a bugetului proiectului este de 28.060,69 lei. 

• În luna mai am redactat și depus proiectul Erasmus + “ Povestea mea de incluziune 

digitală”, Apel: 2021 , tipul acțiunii: KA122-SCH - Proiecte pe termen scurt pentru 

mobilitatea cursanților și a personalului în educația școlară. În luna septembrie 2021 au fost 

anunțate proiectele câștigătoare. Proiectul depus de grădinița noastră ”Povestea mea de 

incluziune digitală”, cod 2021-1-RO01-KA122- SCH- 000014105, a fost aprobat, obținând 

astfel o finanțare de 9 670 euro. Data începerii proiectului: 22.11.2021, durata: 12 luni. 

 

Structura organizațională 

 

a) Personal de conducere : 1 

b) Personal didactic: 

➢ Personal didactic 16 cadre didactice calificate 

➢ 1 consilier școlar 

➢ 1 logoped 

Nr. 

crt 

Categoria de cadre 

didactice 

Gr.I Gr. 

II 

Def. Deb. Încadrare Total 

1 Educatoare 11 2 3 - 15 titulari 

1 suplinitor  

16 



 

c) Personal didactic auxiliar: 

➢ Un administrator financiar 

➢ Un admninistrator patrimoniu 

d) Personal nedidactic: 

➢ 8 îngrijitoare  

➢ 3 bucătărese 

➢ 1 lenjereasă 

➢ 1 muncitor întreținere 

e) Asistentă medicală: 1 

 

La nivelul tuturor compartimentelor funcționale ale şcolii există programe manageriale 

coroborate cu celelalte tipuri de documente de planificare.  

Prin decizii interne s-au stabilit: Componența C.A. în perioada septembrie 2020 – august 2021 și 

responsabilitățile membrilor CA, s-a stabilit secretarul CA în anul școlar 2020-2021. Consiliul de 

adminsitraţie este constituit şi funcţionează conform legislației în vigoare. Există grafic 

semestrial şi anual al şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice 

către membri. Documentele sunt întocmite corect, existând grafic semestrial şi anual al 

şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice către membrii. 

Registrul de procese verbale şi dosarul anexă sunt realizate şi păstrate corespunzător. 

Consiliul Profesoral este constituit şi funcţionează conform ROFUIP. Există grafic semestrial şi 

anual al şedinţelor, tematica acestora, precum şi distribuirea sarcinilor specifice către membri. 

Registrul de procese verbale şi dosarul anexă sunt realizate şi păstrate corespunzător.  

 

Activitatea didactică 

 

Puncte tari: 

• Toate cadrele  didactice  încadrate în unitate sunt calificate; 

• Proiectarea şi desfăşurarea procesului didactic se derulează în condiţii optime; 

• Se respectă prevederile legale în vigoare. 

 

Puncte slabe: 

• Există unele aspecte ce necesită îmbunătăţire, pe componenta proiectării didactice; 

• Este necesară o mai bună documentare teoretică, indiferent de experienţa cadrului 

didactic; 



 

Organizarea compartimentelor și a comisiilor 

 

La nivelul unităţii de învăţământ sunt constituite şi funcţionează cele 5 comisii cu caracter 

permanent, precum şi alte comisii cu caracter temporar și ocazional, după cum urmează: 

• Coordonator pentru pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare:  

I. Comisii cu caracter permanent 

• Comisia pentru curriculum 

• CEAC 

• Comisia de Securitate și  sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

• Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial 

• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității 

II.Comisii cu caracter temporar și ocazional 

• Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră 

• Comisia pentru inventariere 

• Comisia de cercetare disciplinară 

• Comisia responsabilă evaluare oferte 

• Comisia SNAC 

• Comisia elaborare PDI  

• Comisia elaborare R.O.F.G 

• Comisia responsabilă cu bilioteca și cabinetul metodic 

• Comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de învăţământ 

• Comisia paritară 

 

Rapoartele de activitate ale principalelor comisii: 

 

Proiecte și programe educative 

Educaţia nonformală are un rol deosebit în formarea unei personalităţi independente, sociabile, 

capabilă să facă fata provocărilor societăţii şi să se integreze cu succes în ea. Astfel, la nivelul 

unităţii s-au derulat o serie de activităţi extracurriculare. 

Activităţi extracurriculare 2020-2021- sem. I-sem.II 

- Vizite, plimbări: 

-în parc,, Toamna,,- observare – toate grupele                                    

- la bibliotecă gradinitei – toate grupele 



- Concursuri   

- concurs naţional ,,Formidabili” – gr. ,,Albinutelor” si gr. ,, Istetii” 

Parteneriate, colaborări (13): cu familia 

 ,,Adaptarea copiilor la regimul gradinitei,,- gr. ,,Strumfii “ gr. ,,Voinicei; ,,Nevoia de povesti,,- 

gr. ,,Istetii” gr. ,,Albinutele “; ,,Ce imi place, ce nu-mi place si cum as vrea sa fie copilul meu,, 

gr. Prichindeilor  gr. ,,Voiniceii,,; ,,Modalitati de educare a copilului”  

         -cu poliţia Parteneriat cu Jandarmeria Română-  demonstrație apărare și protecție, dresaj 

canini (toate grupele) 

        - cu biblioteca județeană Parteneriat cu Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu – 

toate grupele 

Colaborare cu logopedul școlar Bărnuțiu Mariana (toate grupele) 

Colaborare cu psihologul școlar Chichişan Lavinia (toate grupele) 

Serbări : 

- ”În așteptarea lui Moș Crăciun” – (toate grupele) 

- ”Activitate de 8 martie cu mămicile” – toate grupele 

Alte activități:  

- Jocuri de iarnă în aer liber (toate grupele) 

- ”Activitate cu d-na asistentă Cuceu Lenuța: ”Dinți curați și sănătoși!” (grupa ”Istetii”, 

grupa ,,Albinutelor” ) 

- Activitate gospodărească: ”Salata de fructe” (grupa ”Isteţii”, grupa ”Hărniceii”, 

,,Voinicei” ; ”Borcane cu murături” (grupa ”Ştrumfii”, grupa ,,Albinuţele,,) 

- Ziua Pompierilor – activitate desfăşurată pe Platoul de Marmură 

Acțiune caritabilă / voluntariat:                 

”Săptămâna fructelor și legumelor” (toate grupele) 

”Ajută-l pe Moș Crăciun” (alimente, jucării, toate grupele) 

Sărbătorim Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859 

Hora Unirii cu toți copiii din grădiniță. 

Proiecte derulate de fiecare grupă:  

                   Proiecte si parteneriate grupa ,,Istetii”: 

1.Citește-mi 100 de povești! 

2.Stimescu la muzeu 

3. Prietenii si cărțile! 

4.Reusim impreuna! 

                  Proiecte si parteneriate grupa ,,Pitici voinici 2020-2021 

1. Prietenii cărților 



2. Vara în sunete și culori 

3. Grădinița Eco 

4. Basmele și poveștile românești, moștenirea culturala a neamului nostru 

 5. Educația fără frontiere 

6. Voluntarii antreprenori 

7. Educația digitala o noua provocare 

8. Împreună, având același scop 

                  Proiectele și parteneriatele desfășurate la grupa "Voiniceii": 

1. Citește-mi 100 de povești! 

 2. Prietenii cărților  

3. Vara in sunete și culori 

 4. Grădinița Eco 

 5. Basmele și poveștile românești, moștenirea culturală a neamului nostru  

6. Pompierii, prietenii noștri  

7. Voluntarii antreprenori  

8. Totul pentru copiii noștri  

9. Stimescu la muzeu 

           Proiecte si parteneriate grupa ,, Albinutelor” 

1.,,Impreuna, vom reusi!” 

2. Stimescu la muzeu 

3. Citește-mi 100 de povești! 

         Proiecte si parteneriate grupa ,,Fluturasi”: 

1.Citește-mi 100 de povești! 

2.Stimescu la muzeu! 

         Proiecte si parteneriate grupa ,,Strumfii”: 

1.Citește-mi 100 de povești! 

2.Stimescu la muzeu! 

       Proiecte si parteneriate grupa ,,Harniceilor”: 

1.Citește-mi 100 de povești! 

2.Stimescu la muzeu! 

       Proiecte si parteneriate grupa ,,Prichindeilor”: 

1.Citește-mi 100 de povești! 

2.Stimescu la muzeu! 

 



Nu se remarcă diversitatea activităţilor extracurriculare derulate, acoperirea unei palete largi de 

domenii abordate datorita faptului ca in anul scolar 2020-2021 ne-am desfasurat activitatea atat 

online cat si fizic, iar restrictiile pandemiei au impiedicat desfasurarea activitatilor extrascolare.  

La concursurile pentru preşcolari au participat un număr foarte mic de preșcolari . 

Aceasta participare redusă la concursurile școlare este cauzată de interdicția ME de a participa la 

concursuri cu taxă și derularea acestora în timpul programului cu copiii. Se impune identificarea 

unor soluții împreună cu părinții pentru a valorifica potențialul copiilor și în cadrul acestor tipuri 

de activități. 

 

Comisia de curriculum 

ACTIVITATE  DIDACTICA- proiectare, realizarea  activitatilor, evaluarea  rezultatelor  

invatarii:                                                                                                                  

În anul școlar 2020/2021conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de 

perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii 

corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. 

  Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan 

organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor. Realizarea  planificarilor  s-a facut  

conform  legislatiei  in  vigoare, pe  unitati  de  invatare si  proiecte  tematice, pe  baza 

rezultatelor  evaluarilor  initiale si  particularitatilor  individuale  si  de  varsta  ale  copiilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale, cât şi colective) 

pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile 

la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. S-a  acordat  atentie  speciala  instruirii  

diferentiate, centrata  pe  copil, utilizarii  unor  metode  activ-participative, realizarii  unor  

activitati  interdisciplinare, utilizarii  calculatorului in  cadrul  unor  activitati didactice, evaluarii  

activitatilor  prin  realizarea  de  portofolii, expozitii, concursuri. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării copiilor cu probleme în învăţare din 

fiecare grupa, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente  la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic, colaborand  

permanent  cu  prof. Logoped , cu  prof. Psiholog si  cu  familia. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a 

acordat   probelor de evaluare iniţială si sumativa sem.I la toate  grupele. Evaluările initiale, 

sumative, dar şi formative au fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la 

nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Formularea  itemilor  de  evaluare este  in  

concordanta  cu  obiectivele  evaluarii, s-au stabilit  continuturile evaluarii si  standardele  de  



performanta, s-au  aplicat teste  de  evaluare  formativapentru  cunoasterea  progreselor  

inregistrate si sumativa  pentru  a  aprecia  rezultatele  obtinute  de  copii la  sfarsitul  primului  

semestru. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  

privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi 

conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.   

 Fiecare membru al comisiei  s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri 

cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment. 

Activitatea  comisiei metodice s-a  desfasurat  conform  planificarii, au  avut  loc  dezbaterea  

unor  teme  de  interes general    in  ceea  ce  priveste  exploatarea  relatiei  copil- copil, copil- 

adult,  modalitati  de  aplicare  a  evaluarilor  cunostintelor  copiilor, s-au  prezentat referate bine  

documentate   

Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu 

responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale 

gradinitei, dar şi cele specifice ale colectivului de copii.                                     

             APLICAREA CURRICULUMULUI 

     Problematica specifica grupelor  de  varsta ne-a preocupat în mod deosebit pe d-nele   

educatoare de la   toate grupele. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de 

evaluare a  copiilor din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat 

demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv. 

   Învăţarea centrată pe copil a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; 

s-a respectat curba de efort a copiilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

     Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea 

conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii 

concrete, astfel încât fiecare copil să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

 Formarea  deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să 

contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

accentuându-se metode diferite, in  functie  de   particularitatile grupelor. 

CDȘ 

  La baza elaborării  ofertei CDȘ a grădiniței a stat analiza de nevoi prezente și viitoare 

realizată de Comisia de curriculum, respective responsabilul CDȘ. 

Analiza de nevoi a vizat  următoarele aspect: interesele preșcolarilor, rezultate din chestionarele 

de nevoi pe care părinții le-au completat, propunerilor cadrelor didactice și a celor exprimate de 

părinți  și elevi; adecvarea la resursele grădiniței (cadre didactice, dotări etc.), contextualitate( 

pandemie, învățământ on-line). Principalele concluzii ale analizelor de mai sus, luate în 



considerare în elaborarea ofertei curriculare, sunt: dezvoltarea socio-emoțională,dezvoltarea 

deprinderilor igienico-sanitare dezvoltarea limbajului. Astfel s-au desfășurat următoarele 

activități opționale în anul școlar 2020-2021 :  

 

Nr. 

crt. 
Disciplina Grupa Titlul opționalului 

1. Consiliere și orientare școlară Mare ”Albinuțe” Popas în lumea comportamentelor 

2. 
Domeniul Psihomotric și estetic 

și creativ 
Mare ”Isteți” Micii artiști 

 

Toate au programă și planificare și au desfățurat activitățile propuse atât în online cât și în 

perioada cu prezenșă fizică la grădiniță 

    FORMAREA COPIILOR 

    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare   educatoare a amenajat 

spaţiul  educational, respectând toate cerintele: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, 

estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform 

particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat 

deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe 

sau a experienţei de viaţă personală . 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme 

de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului,  observaţiei 

directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului 

individual. 

   În acest fel, copiii au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea 

competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru 

unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, 

stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  

în urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de 

observaţii şi aprecieri, folositoare copiilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  



 La sfârsitul anului scolar majoritatea  copiilor au  obtinut  rezultare  bune  si  foarte  bune 

ca  urmare  a  actului  didactic  desfasurat  de  fiecare  educatoare. 

 

CEAC 

1. Finalizarea RAEI 

2. Întocmirea planului operaţional al CEAC  

3. Analiza rapoartelor de monitorizare cu proiectarea unor planuri de îmbunătăţire ( fişele 

de observare a  activitatilor, portofolii).   

4. Monitorizarea participării în cadrul programelor de formare continuă si dezvoltare 

profesionala prin intermediul gradelor didactice, a studiilor postuniversitare (dublă specializare 

masterat) 

5. Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, interasistenţe 

6. Diseminarea în comisia metodică a informatiilor dobândite la  cursurile de formare  

7. Monitorizarea activităţii de evaluare 

8. Monitorizarea activităţii comisiilor 

9. Monitorizarea aplicării la grupe a noului proiect de  curriculum. 

10. Actualizarea bazei de date CEAC 

11. Monitorizarea activităţii de consiliere a părinţilor copiilor înscrişi în unitate 

 

SSM și PSI 

În cursul  anului scolar 2020 -2021 comisia de prevenire si stingerea incendiilor din cadrul 

gradinitei si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea 

obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente in cadrul unităţii.A existat o strânsă 

colaborare între cadrele didactice, managerul unitaţii si responsabilul comisiei PSI. Educatoarele 

au prelucrat prescolarilor, având diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a 

cutremurelor.  

Lista activităţilor desfăsurate: 

1.Întocmirea planului de muncă pentru anul scolar 2020-2021 

2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei 

3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor  pentru 

personalul gradinitei. 

4. Verificarea trimestriala a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea gradinitei. 

5.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior sanitare, iluminat, încălzire 

6.Verificarea însuşirii normelor PSI de catre cadrele didactice, personal de îngrijire. 

7. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta. 



8.Au fost organizate exerciții de evacuare conform planificărilor, propuse în planul oprațional al 

comisiei. 

La începutul anului şcolar, s-au elaborate normele de protecţie a muncii pentru diferite 

compartimente, ţinând cont de riscurile şi accidentele care pot interveni. S-a  stabilit câte o temă 

la fiecare 3 luni, atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul auxiliar. S-au completat 

fişele individuale de instructaj privind protecţia muncii, s-au stabilit măsuri, fişe de evaluare şi 

chestionare care s-au aplicat colegelor periodic, pe parcursul semestrului I.Toate activităţile s-au 

desfăşurat la termen, iar fişele individuale de instructaj sunt semnate la zi. 

Soluţii posibile  

-o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfășurarea întregii activităţi;  

-urmărirea respectării regulilor stabilite și a normelor în vigoare. 

 

SCIM 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, raporul de realizează pe an caledndaristic. În anul  2020 unitatea a dispus de un sistem 

de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii si consiliului de 

administratie să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul 

îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, 

regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Acest raport se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 

asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării 

acestuia. 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

Mențiuni: 

—Comisia de monitorizare este funcțională; 

—Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 

actualizat anual; 

—Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; 

—procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților 

procedurabile inventariate; 

—Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță; 



Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control 

intern managerial al unitatii este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 

managerial. 

 

Comisia privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 

Tematica propusă: 

Octombrie -  Chestionare aplicate tuturor cadrelor didactice din unitate privind părerea acestora 

cât mai sinceră despre violența în grădiniță. 

Noiembrie – ” Mă comport civilizat, eu la grădiniță am plecat!”: joc de rol 

Decembrie - ” Dacă noi cuminți vom fi, Moșul sigur va veni!” 

Ianuarie – ”Atenție la semnal”, ”Roșu/verde”: jocuri distractive și de mișcare 

Februarie-“Ziua fără violenţă” 

Martie- Violenţa arma celor slabi”- dezbatere; 

Aprilie-“Să ne consumăm energia prin sport. 

Mai- ,, Greșeala recunoscută este pe jumatate iertată”- 

Iunie-,, Cum trebuie să ma comport când sunt furios?” 

Iulie- Chestionare aplicate tuturor cadrelor didactice din unitate privind părerea acestora cât mai 

sinceră despre violența în grădiniță. 

Am promovat activitățile desfășurate în rândul părinților. 

Analiza SOWT a activității comisiei: 

Puncte tari: 

 - Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

 - Existența unei proceduri și a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în 

incinta unității;  

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ;  

Puncte slabe: 

 - Legătura cu părinții copiilor cu probleme disciplinare ușor deficitară; 

 - Implicarea părinților în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

 - ”Acoperirea”vinovaților pentru manifestările violente de către colectivul clasei 

Amenințări: 

 - Situația economico-socială precară; 

 - Lipsa timpului petrecut de părinți împreună cu copiii lor;  

- Lipsa de interes în ceace privește nevoia de educație  

Oportunități:  



- Deschiderea comunității pentru sprijinirea școlii în combaterea actelor de indisciplină: Poliția 

de proximitate, Asistența socială 

Soluții posibile de remediere : 

 - Permanentizarea legăturii între toți factorii care au responsabilități în acest domeniu;  

- Aplicarea sancțiunilor prevăzute în R.O.I.; 

Recomandări generale : 

• Completarea cu mai mult simţ de răspundere a tuturor  documentelor, precum şi respectarea 

termenelor stabilite 

• Asumarea rolului, şi implicit a responsabilităţilor care decurg din decizia de numire într-o 

comisie de lucru 

 

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră 

Colectivul de cadre didactice din cadrul unităţii noastre a urmărit în permanenţă asigurarea unei 

calificări cognitive substanţiale, o solidă pregătire de specialitate, cunoştinţe adecvate de 

psihologie şi pedagogie, pregătire culturală şi civică, un spirit deschis asupra lumii culturale şi 

sociale şi, mai ales, o preocupare permanentă în perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor. S-a 

avut în vedere cultivarea acelor calităţi şi abilităţi care să asigure funcţionalitatea grupelor, 

familiarizarea cu regulamentele şi structurile organizaţionale şi modernizarea sistemului de 

evaluare a activităţii copiilor, prin înscrierea la gradele didactice.  

Astfel, doamna educatoare Petruș Mihaela şi-a sustinut inspecția specială pentru acordarea 

gradului didactic II. 

 Doamna Pusok Ioana si-a susținut IC1 și IC2 pentru acordarea gradului didactic I şi doamna 

Florea Bianca și-a susținut IC1 și IC2 pentru acordarea gradului didactic II. 

În acest an școlar, s-a observat o participare bună atât la cursurile de formare cu credite 

profesionale transferabile, cât și cu ore, aspect ce reflectă faptul că activitatea de perfectionare 

este dinamizată şi diversificată. 

Astfel, o parte dintre educatoarele din grădiniţa noastră ( Man Veronica, Mureșan Ilinca, Stan 

Mocan Malvina, Petruș Mihaela, Maghiu Paula) au participat la cursul de formare „Educație 

Timpurie Incluzivă (E.T.I.C.)”, 24 credite profesionale transferabile, furnizat de Universitatea 

Aurel Vlaicu Arad. 

La cursul de formare „Strategii de management și practici incluzive”, 24 credite profesionale 

transferabile, au participat doamnele educatoare Souca Valentina și Man Veronica. Acest curs 

este furnizat de  Asociația Start pentru formare. 

Doamnele educatoare Abrudan Olimpia, Pusok Ioana, Sabou Felicia, Florea Bianca, Stan Mocan 

Malvina, Petruș Mihaela și Mureșan Ilinca au participat la cursul de formare „Mentoratul 



didactic-calea spre o carieră de succes”, furnizat de Asociația CNF Transilvania, 25 credite 

profesionale transferabile. 

Doamna educatoare Souca Valentina a participat la „Programul de formare continuă pentru 

experți evaluatori de manuale”-CEEM, 15 credite profesionale transferabile. 

Doamna educatoare Blaj Claudia a participat la cursurile de formare „Învățare la distanță cu 

ajutorul Google CLASSROOM și Microsoft TEAMS”,  curs avizat de MEC, propus de CCD, cu 

durata de 24 ore și „Cultura emoțională în cariera didactică”, curs acreditat de  MEC, propus de 

CCD, 15 credite profesionale transferabile, cu durata de 60 ore. 

Doamnele educatoare Lucăcel Valeria, Petruș Mihaela, Stan Mocan Malvina, și Mureșan Ilinca 

au participat la cursul de formare „Profesor real într-o școală virtuală, Program European Ora de 

Net”, furnizat de Organizația Salvați Copiii, cu durata de 40 ore. 

La cursul de formare „Metode alternative de evaluare în contextul educației digitale”, furnizat de 

EduLand Digital Learning, având durata de 40 ore, au participat doamna director Maghiu Paula 

și doamnele educatoare Abrudan Olimpia, Blaj Claudia, Florea Bianca, Hurducaciu Voichița, 

Mureșan Ilinca, Petruș Mihaela, Pop Daniela, Pusok Ioana, Sabou Felicia, Stan Mocan Malvina 

și Souca Valentina. 

Doamna director Maghiu Paula și doamnele educatoare Abrudan Olimpia, Blaj Claudia, Fanca 

Florica, Florea Bianca, Gorgan Rodica, Hurducaciu Voichița, Lucăcel Valeria, Man Veronica, 

Mureșan Ilinca, Petruș Mihaela, Pusok Ioana, Sabou Felicia, Stan Mocan Malvina și Souca 

Valentina, au participat la cursul de formare „Dezvoltarea personală a cadrelor didactice prin 

activitatea metodico-științifică de la nivelul unității de învățământ”, furnizat de Asociația Dascăli 

Emeriți, cu  durata de 24 ore. 

Dna Maghiu Paula  a participat la cursurile : ”Proiectare documente manageriale”, 

”Starea de bine a educatorului”, ”Jocuri didactice la școală, în tabără” 

Responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră,  

doamna prof. Pop Daniela-Florentina informează atât cadrele didactice, cât și personalul didactic 

auxiliar despre toate cursurile propuse de CCD și ISJ. Astfel, fiecare cadru didactic are 

posibilitatea să se orienteze spre ce cursuri consideră că îi dezvoltă competențele necesare 

desfășurării unei activități didactice de calitate. 

PUNCTE TARI:  

•îmbunătăţirea activităţii instructiv-educative cu copiii, aplicarea tuturor competențelor 

dobândite în cadrul cursurilor de formare; 

•cadre didactice bine pregătite;  

•o mai bună cunoaştere a psihologiei copilului preşcolar; 



•participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi formare 

continuă; 

•asigurarea unor competenţe adecvate exigenţelor curriculum-ului pentru educație timpurie 2019;  

•cadre didactice calificate şi titulare.  

PUNCTE SLABE:  

•prea puţine cursuri de formare care să nu necesite cheltuieli băneşti şi care să ofere credite 

profesionale transferabile; 

•puţine cadre didactice dornice de perfecţionare prin cursuri organizate de CCD și ISJ; 

•nu au existat solicitări în unitatea noastră, pe parcursul acesui an școlar, privind echivalarea unui 

număr de credite profesionale transferabile, ca urmare a participării la cursuri de formare cu ore; 

•cadre didactice care nu au acumulat pe parcursul ultimilor 5 ani, 90 de credite profesionale 

transferabile. 

AMENINȚĂRI:  

•lipsa interesului cadrelor didactice pentru cursuri de perfecționare duce la plafonarea acestora; 

•nemulţumire din partea reprezentanților ISJ; 

•neacumularea unor credite transferabile suficiente creează inconveniențe unor educatoare în 

conceperea unor dosare (transfer, titularizare, gradație de merit etc). 

OPORTUNITĂȚI:  

•prin participare frecventă la cursurile de formare continuă, cadrele didactice vor fi mai bine 

pregătite şi vor dobândi competențele necesare în activitatea didactică. 

 

 

Activitatea cu părinții 

 

În anul şcolar 2020-2021 toate grupele au efectuat şedintele cu părinţii atât cu prezența fizică, cât 

și în mediul online şi s-au ales comitetele de părinţi.  

La nivel de unitate, s-a efectuat şedinţa cu preşedinţii comitetelor şi s-au ales cei doi 

reprezentanţi pentru Comitetul Reprezentativ la nivel de unitate , dar și reperzentanții în 

comisiile de lucru.  

Puncte tari: 

• Implicarea activă a părinților în desfășurarea activităților din on-line  

• Transmiterea activităților filmate sau fotografiate către părinți 

Puncte slabe: 

• Din cauza pandemiei, părinții nu au participat cu prezență fizică la acțiunile din cadrul 

unor proiecte, serbări, etc. 



 

 

Personalul didactic auxiliar 

 

Grădinița este încadrată cu  un administrator patrimoniu și un administrator financiar care si-au 

indeplinit atat  atributiile stabilite conform fisei postului, cat si alte sarcini repartizate in functie 

de diferite situatii, prin decizia directorului  

Puncte tari:  

• realizarea la timp şi cu responsabilitate a sarcinilor ce le revin 

• transmiterea în termen a tuturor solicitărilor transmise unităţii de învăţământ 

• implicarea activă în acţiunile derulate la nivelul unităţii 

Recomandări: 

• Implicarea cu mai multă responsabilitate în activitatea de gestionare a patrimoniului 

unităţii (din punct de vedere a documentelor aferente) 

• Implicarea  în activităţile extracurriculare 

• Intervenirea în orice situaţie menită să afecteze bunul mers al activităţii instituţiei 

 

Personalul nedidactic 

 

Personalul nedidactic și-a îndeplinit atât  atributiile stabilite conform fișei postului, cât și alte 

sarcini repartizate în funcție de diferite situații, prin decizia directorului . 

Aspecte reţinute: 

• Realizarea sarcinilor delegate prin fişa postului 

• Implicarea în activităţi extracurriculare 

• Stabilirea unor relaţii pozitive cu preşcolarii, părinţii acestora şi personalul unităţii 

• Implicarea în activităţi practic-gospodăreşti în curtea grădiniţei 

Aspecte de îmbunătăţit: 

• Implicarea din proprie iniţiativă în diverse activităţi derulate în grădiniţă 

• Realizarea cu mai multă responsabilitate a sarcinilor delegate 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de îmbunătățire 

 

• Îmbunătățirea comunicării educatoarelor în limbi de circulatie internationala prin 

participarea unui număr de minim 4 cadru didactice la cursuri de perfecționare   

• Îmbunătățirea accesului educatoarelor la schimburi de experiență internaționale prin 

depunerea a cel puțin unei aplicații pentru Programul Erasmus+ 

• Întocmirea la timp a tuturor documentelor şcolare, implicarea mai responsabilă în activitatea 

comisiilor de lucru; 

• Realizarea unor schimburi de experienţă viabile, care să contribuie la îmbunătăţirea 

prestaţiei didactice; 

• Accesarea acelor cursuri de formare care pot asigura o creştere calitativă a actului didactic și 

valorificarea experienței dobândite 

• Colaborarea eficientă atât la nivelul grupei, cât şi la nivelul unităţii, gestionarea mai eficentă 

a conflictelor produse la nivelul grupei/ instituţiei şi care vizează toţi atât beneficiarii, cât şi 

partenerii educaţionali; 

• Implicarea, din proprie iniţiativă, în activităţile grădiniţei; 

• Acceptarea şi implementarea sugestiilor făcute urmare a exercitării unor acţiuni de 

îndrumare şi control, pe toate compartimentele din unitate 

• Informarea permanentă cu privire la activităţile specifice instituţiei.  

• Îmbunătățirea bazei materiale, dotarea spațiilor de joacă cu aparate sportive, etc. 

• Gestionarea cu mai multă responsabilitate a bazei materiale; 

 

Concluzii 

  

Consider că activitatea desfăşurată în  anul  şcolar 2020-2021 a fost una bună, ținând cont de 

contextul pandemic actual, ea punând în evidenţă o preocupare deosebită a cadrelor didactice 

pentru procesul instructiv-educativ  şi obţinerea unor rezultate bune . 

 

Întocmit, 

Dir. Prof. Maghiu Paula Lucia 


