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Proiectul de dezvoltare instituţională este rezultatul muncii unui colectiv, fiind 

expresia unei analize, gândiri şi decizii colective, a unui efort de echipă, aflat într-un 

continuu proces de evoluție. 

La nivelul unității, s-a constuit echipa de lucru pentru elaborarea Planului de 

dezvoltare instituţională al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 16, cu următoarea 

componenţă: 

- directorul unității – prof. Valicu Liliana Violeta 

- responsabil C.E.A.C. – prof. Plugaru Cristina 

- responsabil comisia metodică – prof. Darie Ana 

- responsabil proiecte educative – prof. Murgu Diana  

- administrator financiar  - ec. Apopei Georgeta 

Principalele sarcini ale acesteia sunt: supravegherea şi coordonarea întregului 

proces de elaborare a P.D.I., aprobarea informaţiei care este inclusă în proiectul P.D.I. şi 

luarea deciziilor cu privire la priorităţi şi obiective. 

Considerăm că Proiectul de dezvoltare instituțională 2015 - 2020 va constitui un 

instrument util pentru a construi o unitate școlară responsabilă educaţional şi civic, care să 

reuşească să formeze preșcolarilor competenţele cheie şi, prin aceasta, să asigure realizarea 

obiectivelor ce vizează realizarea intereselor proprii ale educabililor și integrarea socială a 

acestora.   
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DEVIZA NOASTRĂ:  „Noi dăm startul!” 

VALORILE GRĂDINIŢEI:  Colaborare; 

                                                             Acţiune;  

                                                             Loialitate; 

                                                             Integrare; 

                                                             Toleranţă; 

                                                             Afecţiune; 

                                                             Tenacitate; 

                                                             Eficienţă 

                

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI 

    Transformarea grădiniţei într-o unitate de nivel european, recunoscută în comunitate, în 

care toţii copiii să aibă şanse egale, indiferent de etnie şi religie. 

 

MISIUNEA NOASTRĂ 

     Ne dorim ca unitatea noastră să fie o „poartă deschisă” către toţi cei ce au nevoie de 

educaţie, fără discriminare şi să ofere: 

 - educarea şi instruirea copiilor, în vederea formării şi dezvoltării unor atitudini şi 

deprinderi necesare trecerii cu uşurinţă de la învăţământul preşcolar la învăţământul 

prmar; 

 - asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei 

personalităţi autonome şi creative a copiilor, în vederea adaptării cu uşurinţă la regimul 

muncii şcolare şi la orice situaţie de viaţă, precum şi formarea unor copii sănătoşi, activi şi 

cooperanţi; 

 - asigurarea unui mediu educaţional modern, propice stimulării copilului, care să-l invite 

la acţiune şi creaţie. 
 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Denumirea unitatii:  Grădinița  cu Program Prelungit Nr.16 

Adresa: Str. Mușatini, Nr. 33, Iași, 

Tipul unității: program prelungit  

Programul grădiniței: 6,00 – 18, două schimburi  

Limba de predare: limba română  

 Unitatea noastra funcționează cu program prelungit, în care copiii desfășoară 

activități specifice vârstei, servesc masa, se bucură de servicii educaționale, cadouri 

cu diferite ocazii, excursii, serbari. Personalul de îngrijire manifestă interes pentru 

menținerea curățeniei în unitate, supraveghează cu atenție copiii în timpul tuturor 

activitaților, jocurilor, plimbărilor. 
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 Unitatea funcționează într-o cladire având o suprafață utilă de 649 m.p.–clădire și 

3775,5 m.p. suprafață totală; 

 Cladirea este racordată la curent electric, canalizare, rețea de gaz ți încălzire 

centralizată, are contract cu firmă de salubritate. 
     

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  
                     

Iașul oferă o imagine unică, prin așezarea sa. Situat în N.E. țării, pe 3770 ha., se  

întinde pe șapte coline domoale, asemenea orașului Roma. Cine vrea să descopere Iașul,  va 

intra aici ca pe o imensă poartă a istoriei noastre. La Iași, fiecare piatră vorbește de trecut, 

prin numărul mare de mânăstiri, muzee, case memoriale. De aceea, putem spune că orașul 

Iași este un veritabil muzeu național, prin comorile de istorie și de artă pe care le are. 

În acest oraș istoric, unde ne-am nascut și cu care ne mândrim, grădinița noastră 

este situată într-un cartier nu foarte bogat, dar populat, Alexandru cel Bun,  în vecinătatea 

Colegiului “Miron Costin” și a Școlii ”Alexandru cel Bun”.  

Încă de la înființare, a venit în întâmpinarea nevoilor educaționale ale copiilor cu o 

oferta de activități diversificată. Calitatea, diversitatea şi armonizarea actului educațional 

cu cerințele și nevoile părinților, comunității locale, a societății, profesionalismul, curajul 

colectivului de cadre didactice în găsirea altor căi şi modalități proprii de autoperfecţionare 

şi implementare a acestora în actul de predare-învățare, grădinița noastră oferă 

posibilitatea formării şi instruirii copiilor între 3-6 ani la nivelul unor cerințe de maximă 

exigență, astfel încât adaptarea la școala să fie un succes.  
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III. DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN 
 

III.a. SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Iași  își deschide pentru prima data porțile 

la 15 sept. 1973,  fiind situată pe strada Mușatini, Nr. 33, având înscriși, la acea dată, un 

număr de 350 copii în 8 grupe. 

Deși, pentru o scurtă perioadă, a funcționat cu 7 grupe, în anul 2011, a fost 

reînființată cea de-a 8-a grupă, datorită numărului mare de solicitări. Capacitatea 

grădiniței este de 200 locuri, pentru care există autorizație sanitară de funcționare, dar, 

planul de învățămât este, întotdeauna, depășit, datorită numărului mare de preșcolari din 

cartier. 

    Preșcolarii sunt repartizați în opt grupe, pe nivele de vârstă : grupe mici,  mijlocii și 

grupe mari. 

Ca o consecinţă a restructurarilor organizatorice din anul 2012, unitatea noastră a 

pierdut personalitatea juridică, devenind structură a Școlii Gimnaziale ”Alexandru cel 

Bun”. Începând cu 1 IX 2013, Grădinița cu prog. Prel. Nr. 16 a redevenit unitate 

autonomă, cu personalitate juridică proprie.  

 Clădirea grădiniței cu program prelungit se desfășoară pe două nivele, fiind 

compusă din: 

 8 săli de grupă; 

 1 cabinet medical, deservit de 2 asistente medicale și un medic; 

 un bloc alimentar, unde masa este pregătită de personal calificat, cu un meniu diversificat, 

specific vârstei ; 

 o spălătorie; 

 6 grupuri sanitare; 

 3 birouri; 

 4 holuri cu funcționalitate complexă: sala de mese, vestiar și hol de acces; 

 debarale, unde se depozitează atât mijloace didactice pentru toate tipurile de activități, cât 

și biblioteca, dotată cu cărți de specialitate și specifice vârstei preșcolare; 

 grădinița beneficiază şi de o curte mare, amenajată cu parc de joacă, cu aparate 

ergonomice, adaptate vârstei preșcolare și cu  banci.  

Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este dotat astfel încât să creeze un 

ambient plăcut copiilor, dar totodată și un climat educațional favorabil desfășurării unui 

învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, 

cu acces la internet, aparatură audio-video, d.v.d.-uri, copiatoare, imprimante, putem 

spune ca acestea sunt suficiente și completează activitatea cadrelor didactice. 

 Cu sprijinul Primăriei, al Inspectoratului Școlar, al părinților și al sponsorilor, am 

renovat periodic atât exteriorul, cât şi interiorul grădiniței. Pentru a ne încadra în 

prevederile noii Reforme a Învățământului, am realizat centrele de interes conform 
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nevoilor copiilor, îmbunatățind,  în același timp, baza didactico-materială cu mobilier, 

aparate diverse, materiale didactice, jucarii, aparatură audio-video şi electro-casnică.  

Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat întotdeauna potrivit normativelor 

şcolare, având rolul de a mobiliza toate cadrele didactice pentru o bună abordare a 

preșcolarilor .  

În perioada 2012-2014, pe parcursul a doi ani școlari, în unitatea noastră, singura 

din municipiul Iași, s-a pilotat proiectul național ”Un start bun în viață”, ce a experimentat 

manifestarile copiilor de 2-3 ani în cadrul grădiniței. 

Începând cu septembrie 2011, s-au inițiat, organizat și desfășurat următoarele 

proiecte ce ne-au ”scos” în comunitate și ne-au adus unanime aprecieri: 

- Festivalul jocului ”Ala, Bala, Portocala, 

Hai să ne jucăm”!; 

- Simpozion județean/regional 

”Anotimpurile jocului”; 

- ”Istețel și Creionel în lumea poveștilor”; 

- ”Sărbătoarea Iașului prin ochi de 

copil”;  

- ”Ceează Eco, dăruiește din suflet!”. 

De asemenea, un grup însemnat 

de cadre didactice a fost cuprins în 

proiecte educaţionale şi de formare 

profesională, ceea ce a determinat îmbogăţirea experienţei didactice şi creşterea eficienţei 

demersului didactic. 

 Grădinița P.P. 16 Iași și-a câștigat, în timp, un binemeritat renume,  fiind solicitată 

de părinții din alte catiere ale municipiului. 

 

 III.b. CULTURA  ORGANIZAȚIONALĂ 

“Cultura este pentru organizatie ceea ce personalitatea este pentru individ.” 

 Cultura organizațională a unitatii influențează comportamentul indivizilor și grupurilor 

din cadrul unității și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții 

organizaționale; 

 Climatul din grădiniță este cald, primitor, chiar familial; 

 Relatțile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect si colaborare. 

 Organizăm cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de 1 Decembrie, 8 Martie, Sărbătoarea 

Paștelui, zile onomastice, sfârșitul anului școlar, Zilele grădiniței, etc. 

 Unitatea este renumită în oraș prin calitatea actului educațional și grija acordată copiilor 

pe toate planurile. 
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        Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament 

faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, 

creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  

        Consiliul de Administratie al gradinitei  a elaborat Regulamentul Intern care 

cuprinde norme cu privire la personalul din unitate, la preșcolari și la parintii acestora. 

     În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat 

deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei 

şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice 

fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

       Directorul este deschis şi ascultă sugestiile colegelor, face aprecieri frecvente şi 

sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi 

evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Având în vedere numărul de cadre didactice (16) și de elevi (240), posibilitãtile de 

dezvoltare ale creativitătii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele 

exemplare au o larga paleta de manifestare, atât în cădrul colectivului de cadre didactice, 

cât și în cel al  grupurilor de prescolari. 

 în gradinita, s-au inițiat cinci proiecte educative, aprobate de IȘJ Iași, cu lagă participare a 

preșcolarilor din toate grădinițele județului ; 

 la nivelul grupelor de copii activitatea se desfășoarã în condiții moderne, din punct de 

vedere material, și cu afecțiune, în relatia educatoare-copil. Aspectul emotional, 

cunoasterea, aprecierea afectivã, întelegerea particularitãtilor de vârstã și comportament 

se ridicã la nivelul noilor cerinte promovate de reforma din învãtãmânt. 

 relatia copil-copil are de multe ori aspecte contradictorii. Problema de adaptare specificã 

noilor veniti în gradinita le cere acestora un timp mai îndelungat pentru a se cunoaste 

reciproc, a-si analiza sentimentele, dorinte, afinitãtile comune și a se integra în organizatie. 

Lucrul acesta nu înseamnã o uniformizare a intereselor copiilor și lasã loc creativitãtii 

personale, manifestãrilor individuale, aprecierilor valorice pozitive sau negative. 

       Astfel, prima conditie a dezvoltarii organizationale pe care am avut-o în vedere în 

formarea unei culturi puternice a fost aceea de a cunoaste și identifica tipul de cultura 

existent. în urma unei analize pertinente s-a constatat, că pentru organizatia noastra se 

potriveste cel mai bine cultura de tip sarcina. 

 Acest tip de cultura este centrat pe exercitarea sarcinii și orientat spre persoana;  

 Sarcinile sunt distribuite în raport cu potentialul individual, acesta fiind valorificat la 

maxim; 

 Din analiza datelor, în organizatie exista o stare de echilibru și un climat favorabil. 

       Sub raport managerial se practica o conducere flexibila și stimulativa, bazata pe 

valori, cum ar fi: increderea în echipa, în capacitățile ei creative și de autocontrol. cadrele 

didactice se simt implicate stimulativ în procesul actului didactic și totodata au incredere în 

organiza 
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III.c. PREZENTAREA RESURSELOR 

III.c.1. RESURSE CURRICULARE 

- Materialele curriculare  pentru  nivelul preşcolar:  

               - planuri de învăţământ  

               - programe şcolare 

               - planificări calendaristice 

               - auxiliare curriculare  

               - manuale 

               - scrisori metodice  

               - caiete de lucru 

               - ghiduri  

- Strategii tradiţionaliste, cu tendinţă de reformare 

- CDŞ a fost stabilit la alegerea părinţilor 

- Participări la concursuri locale şi naţionale 

- Proiecte proprii, locale şi naţionale 

- Perfecţionări anuale, sub diferite forme, ale cadrelor didactice pentru însuşirea unor 

strategii moderne de lucru la grupă.  

 

 III.c.2. RESURSE UMANE 

  Populația școlară: 

Număr de grupe: 8; 

Număr de copii – 240; 

La 1 septembrie 2015: 2 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 3 grupe mari; 

Performanțe: 

 rezultate foarte bune obținute la școală; 

 rezultate forte bune obținute la evaluările semestriale și anuale. 

 

Personalul unităţii: Didactic  -15 educatoare titulare  

                                                        -1 educatoare suplinitoare calificată  

                                 Didactic auxiliar :  - 1administrator financiar; 

                                                          - 1 administrator de patimoniu; 

                                                          - 1 secretar cu ¼ normă; 

                                 Nedidactic:   -  8 îngrijitoare 

                                                       -  2 bucătărese 

                                                       -  1 spălătoreasă 

                                                       -  1 muncitor de întreținere. 

Relatiile între categoriile de personal: 

- director-personal: Relatii democratice, accentul fiind pus pe cooperare, ,,lucru în echipa, 

comunicare deschisa  
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 - educatoare-educatoar: Relații armonioase, amiabile,, care contribuie la crearea unui 

ambient  relaxant și care duce la un act educativ de calitate;  

-educatoare-copil: Se urmareste egalizarea sanselor în educatie, un invatamint 

accesibilizat, individualizat, centrat pe  copil;  

- gradinita-familie: Elaborarea și aplicarea sistematica a proiectelor de parteneriat cu 

familia și implicarea acesteia în viata gradinitei;  

- gradiniță-scoala: Desfasurarea unui parteneriat  real cu scoala, în vederea integrarii cu 

succes a prescolarilor în clasa pregătitoare. 

 

Calitatea personalului didactic: 

Toate cadrele didactice sunt calificate:  

» 10 au gradul didactic I 

» 2 educatoare are gradul didactic II 

» 2 au definitivatul 

» 2 sunt debutante 

» 8 au terminat cursuri universitare, din care 

» 3 au finalizat cursuri de master 

» 1 educatoare este în curs de finalizare a universităţii 

 

Absolvente de cursuri de formare / perfecţionare după cum urmează: 

• “Educaţie timpurie”- 5 cadre didactice 

• “Învăţarea prin cooperare”- 5 cadre didactice 

•  „Management şi calitate”- 5 cadre didactice 

•  “Inovaţie şi performanţă didactică”- 5 cadre didactice 

•  “Educaţie pentru democraţie participativă“- 2 cadre didactice 

•  “Iniţiere in utilizarea calculatorului”- 6 cadre didactice 

• “Management educaţional în sistem descentralizat” – 3 cadre didactice. 

 

Indicatori de performanță și de evaluare a calității: 

• Rezultate şcolare bune şi foarte bune la integrarea în școală;  

• Numărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţă;  

• Fără absenteism; 

• Activităţi sociale şi culturale;  

• Permanent s-a urmărit  satisfacerea cerinţelor părinţilor într-o măsură cât mai mare; 

• Multe concursuri la care s-au obținut rezultate bune şi foarte bune de către copiii 

participanţi; 

• Proiecte educaţionale şi parteneriate locale derulate cu şi pentru preşcolari, pentru 

socializarea şi responsabilizarea lor viitoare. 
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Managementul unitatii preșcolare: calitatea managementului şcolar: 

 Impactul activităţii lor asupra altor grupuri, comunităţii locale, O.N.G.–uri, firme 

particulare etc.  

 - Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate astfel încât  

 să aibă un impact pozitiv asupra comunităţii locale;  

 - Creşterea calităţii actului educaţional reprezintă o prioritate, prin  

 asigurarea atât a bazei materiale, cât şi a unei atmosfere  de înaltă ţinută  

 morală şi profesională în rândul cădrelor didactice.  

 - Asigurarea educaţiei nonformale preşcolare , prin implicarea gradiniţei în  

 diverse programe educaţionale locale, naţionale şi internaţionale.  

 Lucrul în echipă la nivelul managementului  

 - Echipa managerială actuală, alcătuită din director şi cădre dicatice, cu   

 consultarea profesorului psihopedagog elaborează instrumente de  

 monitorizare/ evaluare a preşcolarilor, proiecte de acte normative interne.  

 Colaborarea cu alţi manageri din afara şcolii  

 - Unitatea şcolară, prin director şi  cădre didactice, a realizat contracte de   

 parteneriat cu gradinite din municipiu și judet, cu şcoli, cu instituţii de   

 cultură,.  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe -      

 - Dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea de noi competenţe şi   

 abilităţi, este atât o necesitate personală, cât şi una legică  

 - Se desfașoara pe baza planului managerial în colaborare cu membrii   

 Consiliului de Administratie și ai Consiliului Profesoral; 

 - Cadrele didactice sunt organizate în comisii funcționale.  

 

III.c.3. RESURSE MATERIALE  ŞI  FINANCIARE 

       S-a reuşit cu sprijinul Primăriei şi cu implicare a  părinţilor, prin Asociația de părinți 

de la Grăd. P.P. 16 Iași,  utilarea unităţii după cum urmează: 

•    dotarea  sălilor de clasă cu mobilier atractiv şi multifuncţional;  

•    sectorizarea zonelor de lucru la activităţile alese, cu posibilitatea folosirii lor şi la 

activităţile comune ce au strategii de activităţi integrate şi metode interactive;  

•    dotarea cu  frigider şi dulapuri a magaziei şi oficiilor; 

•    dotarea cu o mașină de spălat a spălătoriei; 

•    dotarea cu aparate de joacă a curţii prin proiectul „Leu cu leu vom construi parcul 

meu”; 

•   dotarea curții cu un parc de joacă complet, donat de Primăria Mun. Iași; 

•    procurarea mijloacelor didactice moderne și a softurilor educaționale. 

 

III.c.4. RELAȚII CU COMUNTATEA-PARTENERI  SOCIALI 

a) În plan educativ: 
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 I. S. J (sprijin logistic, consiliere ,     stimulare) 

 C.C.D.Iasi (sprijin profesional) 

 Centru de Asistenţă psihopedagogică (prevenirea și corectarea tulburărilor de 

vorbire , testarea preşcolarilor din grupa pregătitoare) 

 Familia (sprijin educaţional, material și financiar). 

 Şcoala (parteneriat educaţional şi extracurricular) 

 Organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură, religie. 

b) În plan social: 

 D.S.P.Iaşi şi Societatea de „Cruce Roşie "(asistenţă de specialitate , asigura finanţare 

concursului „Micul sanitar") 

 Ministerul de Interne (concursuri tematice , întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră) 

 Scoală    Normală „V. Lupu" Iaşi (formatori    în vederea pregătirii cădrelor 

didactice) P.S.I. (servicii în combaterea şi prevenirea incendiilor) 

 Mass-media (popularizarea experienţei pozitive) 

c) In plan financiar: 

 I.S.J.Iaşi (consiliere şi sprijin în obţinerea fondurilor) 

 Primăria Municipiului Iaşi (alocarea fondurilor pentru investiţii , reparaţii căpitale 

şi   

 de întreţinere ,dotări cu mijloace fixe ) 

 Agenţii Economici (sponsorizări, dotări, efectuări de lucrări). 

 

IV. ANALIZA SWOT 
1. CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- Ofertă educaţională diversificată, 

fundamentată pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală a copiilor: 

 - Parcurgerea curriculumului în spiritul 

aplicării metodei proiectelor, conform 

legislaţiei si metodologiei în vigoare; 

 - Realizarea CDŞ-ului la alegerea 

părinţilor şi cu implicarea multor copii  

 - Introducerea  în curriculum a educaţiei 

timpurii pentru valori 

 - Existenţa unor materiale curriculare 

(planuri de învăţământ, programe 

şcolare, auxiliare curriculare) 

 - Introducerea în desfăşurarea 

activităţilor a unor elemente din 

învăţământul alternativ 

- Interesul cadrelor pentru perfecţionare; 

• - CDŞ nu se desfăşoară cu personal 

specializat pentru  particularităţile de 

vârsta  ale copiilor; 

• - Folosirea insuficienta a echipamentelor 

moderne; 

• - Lipsa unui proiect international de 

finantare.  

• - Lipsa cabinetului psihologic in cadrul 

gradinitei ; 

• - Lipsa spatiilor dotate corespunzator 

pentru educatia timpurie (copii de 2 

ani) ; 

- Insuficienta abilitate a  unor educatoare  

în raport cu diversitatea solicitărilor şi 

lipsa de profesori pentru tematica dorită 
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- relatii de comunicare si colaborare intre 

compartimentele institutiei, transparenta 

in decizii ; 

- existenta unui dialog permanent cu 

familia ; 

- rezultate foarte bune la testarea copiilor 

pentru inscrierea in ciclul primar ; 

- munca in echipa in pregatirea 

actiunilor desfasurate pe plan local sau 

judetean ; 

- organizarea si participarea la cursuri 

pentru formarea continua a tuturor 

cadrelor didactice; 

- exigenta si flexibilitate in actul 

managerial ; 

- organizarea si desfasurarea de activitati 

extracurriculare atractive ; 

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

 - Identificarea nevoilor de formare 

continuă profesională a cadrelor 

didactice; 

- Realizarea colaborării cu Palatul 

Copiilor sau Liceul de artă pentru 

diversificarea CDŞ. 

• - Cadre didactice din gradinita care au 

elaborat  carti de specialitate , auxiliare; 

• - multe cereri de inscriere a copiilor in 

gradinita  

• - Colaborarea cu I.S.J, C.C.D, U.A.I.C.  

• - parinti foarte ocupati ce nu dau 

importanta actului educativ ci numai 

celui de ingrijire ; 

• - Rutina instalată la unele cadre 

didactice. 

• - Refuzul unor parinti de a colabora cu 

profesorul logoped, in vederea rezolvarii 

problemelor propriilor copii 

 

 

2. RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 - Cadre didactice formatori de părinţi in 

proiectul “ Educăm aşa”; 

 - Existența a doi metodiști  și a unui 

coordonator de cerc pedagogic în 

grădiniță; 

• - Personal didactic calificat 100% 

 - Număr redus de îngrijitoare, în 

condiţiile in care se promoveaza educaţia 

timpurie şi incluzivă; 

 -  Conservatorismul si automulţumirea a 

unui număr mic de cadre didactice 

privind organizarea și desfăşurarea 
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• - Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I si II este de 90% 

• - Relatiile interpersonale (educatoare-

prescolari, educatoare-educatoare, 

educatoare – parinti) existente 

favorizeaza crearea unui climat 

educational deschis, stimulativ; 

• - Exista o buna delimitare a 

responsabilitatilor cadrelor didactice 

precum si o buna coordonare a acestora 

• - Personalul nedidactic foarte bine 

format pentru servicii sociale.  

activităţilor centrate  pe nevoile copiilor. 

•  

•  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 - Perfecţionarea de  nivel superior, prin  

cursuri universitare; 

  - Relaţii de parteneriat real cu 

învăţătoarele ce preiau grupa 

pregătitoare şi părinţii; 

  - Cursuri de formare continuă 

profesională prin CCD, univer-sităţi sau 

alte instituţii abilitate. 

• - Disponibilitatea cadrelor didactice de a 

participa la întâlniri si activităţi comune 

ale cadrelor didactice, în afara orelor de 

program; 

• - Experienta in organizarea unor 

schimburi de parteneriate cu educatoare 

şi grădiniţe din ţară  

• - Deschiderea catre varietatea cursurilor 

de formare si perfecţionare organizate 

de CCD, universităţi  

• - Preocuparea cadrelor didactice in 

elaborarea de carti de specialitate si 

instrumente de lucru pentru copii si 

educatoare  

• - Interesul parintilor fata de întâlnirile 

frecvente cadre didactice-părinţi-copii  

• - Existenta unor punti de colaborare si 

comunicare intre gradinita si 

comunitatea locala.  

• - Solicitarile parintilor la inscriere 

depasesc numarul de locuri  

 - Timpul insuficient acordat de familie 

nevoii copilului de a comunica şi a 

interacţiona; 

 - Plata personală a cursurilor de formare 

pentru cine a depăşit 90 credite; 

  - Scăderea motivaţiei personalului 

nedidactic  pentru o muncă de calitate 

datorită salarizării mici, raportată la 

volumul de muncă ce depăşeşte o normă. 
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3. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- Mobilier modern 

• Mijloace audio-video moderne  

• Unitatea este racordata la internet 

• Calculatoare si telefon fax, xerox 

• Biblioteca dotata cu carti, albume 

enciclopedii 

• Sala de mese 

• Bucatarie 

• Spalatorie 

• Curte mare de joaca, cu parc amenajat 

• Fonduri obtinute prin ISJ si Primaria Iasi 

• Fonduri obtinute prin sponsorizari 

- Materialul didactic depăşit  fizic şi moral; 

 - Insuficiente fonduri băneşti la momentul 

actual, pentru reparaţii, achiziţii si 

investiţii. 

• - Lipsa unei săli multifuncționale (pentru 

sport, realizarea serbarilor, întâlnirilor cu 

părinții, desfașurare activități opționale, 

etc.) 

•  

 

OPORTUNITATI 

 

AMENINTARI 

• - Descentralizarea si autonomia 

institutionala 

• - Gradinita cu personalitate juridica 

• - Parteneriate cu comunitatea locala, 

ONG-uri, asociatii 

• - Colaborarea strânsă cu Primăria si cu 

ISJ Iasi pentru alocarea fondurilor 

necesare  

 

• - Rata inflaţiei determină neîncadrarea 

lucrărilor în sumele alocate 

• - Existenta unor familii cu buget limitat 

conduce la neachitarea la timp a 

furnizorilor 

- Populaţia din cartier care de multe ori 

deteriorează aparatele de joacă, ferestrele, 

gardul. 

 

 

4. RELATII  CU COMUNITATEA  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• - Desfăşurarea mai multor proiecte 

educaţionale în unitate recunoscute la nivel 

national (MECȘ, UNICEF, Ministerul 

mediului)  

 - Colaborarea cu părinţii în cadrul  

proiectului “ Educăm aşa!”;  

  - Colaborare cu şcolile si grădiniţele din 

municipiu, desfăşurată ritmic şi 

constructiv; 

  - Promovarea  relaţiilor de colaborare şi 

de parteneriat cu diferiţi factori (biserica, 

 - Inexistenţa  parteneriatelor cu ONG-uri 

şi fundaţii; 

  - Insuficienta implicare a părinţilor în 

actul educaţional şi administrativ datorată 

situaţiei materiale şi sociale a acestora;  

 - Slaba implicare si reticenţa societăţilor 

economice de a efectua sponsorizări. 
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biblioteca, pompierii, poliţia, muzeul de 

istorie, etc.); 

  - Există în derulare proiecte si 

parteneriate care contribuie la socializarea 

copiilor; 

 - Colaborarea cu Primăria în ultimul timp 

este fructuoasă. 

• - Acţiuni organizate în scop educativ în 

echipa cu instituţiile importante (Teatru 

Luceafarul, Teatrul Aschiuta Agentia de 

Protectie a Mediului, scoli din tara si 

strainatate)  

• - Antrenarea copiilor în competitii cu 

diferite ocazii locale, judeţene,  

o internaţionale  

 - Activitati de traditie in parteneriat cu 

institutii de cultura si arta (Palatul 

Culturii, Palatul Copiilor). 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 - Cadrul legal generat de descentralizare; 

 - Proiectele educative propuse spre 

derulare; 

 - Deschiderea unor instituţii pentru 

schimburi de experienţă sau colaborări 

diverse; 

 - Prezentarea ofertei în faţa comunităţii. 

 - Timpul limitat al părinţilor poate duce la  

slaba lor implicare în viaţa unităţi;  

-  Lipsa fondurilor financiare  poate 

îngreuna realizarea, promovarea 

proiectelor şi parteneriatelor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V. ANALIZA P.E.S.T. 
 Politic 

- Politică monetară: devalorizarea monedei nationale duce  la restângerea posibilităţilor 

de acoperire bugetară a nevoilor unitatii 

 - Politică şcolară:  -Programul’’ Să citim pentru mileniul III’’ asigură pregătirea copiilor 

în vederea integrării cu uşurinţă a  acestora în regimul şcolar şi ” Educăm aşa” asigură 

consiliere părinţilor pentru cunoaşterea şi utilizarea metodelor de educare; 

 - Dotarea bibliotecii şi cabinetului logopedic asigură un climat educaţional favorabil; 

-  Politica demografică: acordarea indemnizaţiei de creştere a copiilor până la 2 ani. 

- Gradinita se raporteaza în permanenta prin activitatea cadrelor didactice la schimbrile 

impuse de reforma invatamantului incercandu-se accesibilizarea, adaptarea curriculum-

ului la particularitatile de varsta și individuale ale prescolarilor. Echipa manageriala 
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promoveaza un management centrat pe angajamentul implicativ și pe construirea unei 

culturi  organizationale bazate pe inovatie și schimbare. 

 

Economic 

–Veniturile familiilor sunt mici si au repercursiuni asupra implicarii părinţilor în 

dezvoltarea bazei materiale 

 – Numărul mic al societăţilor comerciale puternice nu permite donaţii, sponsorizări. 

- Spre deosebire de alte unitati scolare amplasate în zona, Gradinita cu Program Prelungit 

16 Iași beneficiază de o dotare materială corespunzatoare cerintelor moderne de viata și 

educatie, fapt posibil datorita alocarii la timp a fondurilor de către bugetul local și a 

folosirii judicioase a fondurilor extrabugetare. în conformitate, unitatea are în vedere 

intocmirea de proiecte program în vederea colectarii de fonduri de la diversi agenti 

economici. Unitatea noastra a beneficiat de lucrarile de izolare a grădiniței, imprejmuire și 

R. K. subsol, dotarea cu mese, scaune, saltele. 

 

Social 

Avandu-se în vedere rata crescuta a somajului, personalul gradinitei vine în 

intampinarea nevoilor parintilor, oferind copiilor un act educativ de calitate 10 ore /zi, 

timp în care parintii au posibilitatea gasirii unui loc de munca. În consecinta, plata 

contributiei zilnice se stabileste de comun accord, în cadrul comitetului de parinti, 

urmarindu-se realizarea unui echilibru intre veniturile familiei și pretul pietei. 

 

Tehnologic 

Ca urmare a aplicarii chestionarelor familiilor ai căror copii frecventeaza gradinita 

a reiesit că aproximativ 5% din acestea au conditii precare de locuit. Astfel, o parte din 

aceste familii nu au acces la calculatoare, în general nu au acces la informatii. Conducerea 

gradinitei a incercat compensarea acestor lipsuri prin organizarea de intruniri lunare, 

avand că scop informarea parintilor, punerea la curent cu toate demersurile educative 

intreprinse de către cadrele didactice. 

 

 ELABORAREA STRATEGIEI 

• Din analizele efectuate, se poate desprinde modul de elaborare a strategiei pe următorii 5 

ani şcolari - strategie de tip agresiv, care exploatează oportunităţile şi se bazează pe 

punctele tari. 

• În oferta educaţională a grădiniţei vor fi valorificate achiziţiile de pînă acum şi se va 

aprofunda cercetarea şi eliminarea cauzelor care duc la rezultate slabe. 

• Dezvoltarea si perfecţionarea managementului educaţional se vor baza pe calitatea 

organizaţiei şi pe relaţia cu partenerii educaţionali, sociali economici şi ierarhici. 

• Realizarea unei astfel de strategii va duce la îndeplinirea misiunii organizaţiei. 
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VI. ŢINTE STRATEGICE 
 

1.     Realizarea de servicii educative integrate  în contextul reformei curriculum preșcolar;  

2.  Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea strategiilor participativ-active, 

astfel încât activitatea sa fie centrată pe copil si să răspundă necesităţilor sale actuale şi 

succesului şcolar; 

3.  Organizarea şi desfăşurarea de  programe de formare şi perfecţionare pentru 

personalul instituţiei; 

4.  Dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale şi internaţionale care să 

lărgească viziunea asupra educaţiei si să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii; 

5.   Imbunătăţirea funcţionalităţii si esteticii spațiilor, modernizarea si extinderea bazei 

didactico-materiale in ansamblul ei; 

6.  Crearea unui climat de siguranţă fizică  şi psihică  pentru beneficiarii actului de 

educaţie; 

7.  Identificarea de surse noi de finanţare şi gestionarea celor existente cât mai eficient; 

8.  Dezvoltarea CDŞ pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a 

creşte prestigiul grădiniţei în contextul concurenţei de după descentralizare. 
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ȚINTE  MOD DE 

REALIZARE 

CURRICU-

LUM 

MOD DE 

REALIZARE 

RESURSE 

UMANE 

MOD DE 

REALIZARE 

MATERIA-

LĂ ȘI 

FINANCIA-

RĂ 

MODALITĂŢI 

DE RELAŢII 

COMUNITARE 

 

TERME

NE 

 

I.Reali-

zarea de 

servicii  

educative 

integrate în 

contextul 

reformei 

curricu-

lumului 

preșcolar. 

 

1.Parcurge-

rea curricu-

lum-ului, cu 

accent pe 

educaţia 

timpurie. 

2.Implemen-

tarea direc-

tivelor din 

scrisorile 

metodice și 

din 

programă. 

 

1.Informarea şi 

formarea edu-

atoarelor pen-

tru aplicarea 

corecta a curri-

culum-ului. 

2.Inscrierea din 

timp a copiilor 

în mod nedis-

criminatoriu. 

3.Implicarea  

părinţilor in 

adoptarea şi 

continuarea 

măsurilor cu 

rezultate pozi-

tive în educaţie 

și formare. 

 

1.Achiziţio-

narea docu-

mentelor 

școlare, a  

scrisorilor 

metodice şi a  

bazei de in-

formaţii 

necesare a-

plicării co- 

recte a  

curriculum. 

2.Achiziţio-

narea  la 

grupe a sof-

turilor și CD  

-urilor edu-

caţionale 

(filme, jo-

curi,muzică). 

 

1. Iniţierea unor 

colaborări cu 

ONG-uri şi fun-

daţii şi reali-

zarea unui sis-

tem de relaţii in-

formale cît mai 

complex. 

2 Implicarea în 

proiectele şi par-

teneriatele ce 

stau la baza con-

cursurilor 

naționale și 

județene: “Piti-

cot”, “Winners”, 

“Colorăm si 

învăţăm”, “Bim-

bo”, “Cu Europa 

la 

joacă”,”Româna

şul”, ”Piticul de 

ciocolată”, 

”Micul pieton”, 

„Arlechinul”etc. 

 

 

2015-

2020 

 

II.Dezvolta-

rea mana-

gementului   

grupei prin 

implementa

rea strate-

giilor parti-

cipativ-ac-

tive, astfel 

 

1.Elaborarea 

din timp a 

planificărilor 

şi planurilor 

de activitate. 

2.Folosirea 

cunoştinţelor 

acumulate 

prin cursu-

 

1.Lucrul cu 

grupuri 

mici, pînă la 

individualizare 

şi respectarea 

ritmului  

propriu al 

fiecărui copil. 

2.Respectarea  

 

1.Sectorizare

a corectă a 

spaţiului 

educaţional, 

conform 

necesităţilor 

şi posibili-

tăţilor reale  

2. Folosirea 

 

1.Menţinerea le-

găturii perma-

nente cu familia 

şi colaborarea cu 

aceasta în ve-

derea asigurării 

succesului şcolar 

2.Dezvoltarea 

unei relații de 

 

2015-

2020 
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încât  acti-

vitatea să 

fie centrată 

pe copil şi 

să răspun-

dă necesită-

ţilor sale 

actuale şi 

succesului 

şcolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rile de for-

mare conti-

nuă. 

3.Alegerea 

metodelor 

active şi de 

grup în des-

făşurarea ac-

tivităţilor cu 

măsură, e-

chilibrat, în 

economia 

timpului alo-

cat 

4.Înregistrar

ea 

progresului 

şcolar şi 

elaborarea 

strategiei 

recuperatorii 

după caz. 

 

numărului   

de copii la 

grupă. 

3.Perfecţiona-

rea cadrelor di-

dactice prin  

cursuri sau în-

suşirea prin 

studiu indivi-

dual a curri-

culum-ului şi a 

ultimelor nou-

tăţi în domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

judicioasă a 

materialului 

de lucru din 

dotarea gră-

diniţei şi 

completarea 

acestuia cu 

materiale a-

duse de copii 

şi de educa-

toare, prin 

eforturi 

proprii sau 

sponsorizări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

parteneriat real 

cu şcolile ce vor 

prelua preşco-

larii de grupa 

mare, prin 

activităţi 

deschise, vizite, 

spectacole 

comune sau 

excursii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Organi-

zarea şi 

desfăşurare

a de 

programe 

de formare 

şi 

perfecţiona-

re pentru 

personalul 

instituţiei 

 

1.Identifica-

rea de noi 

opţiuni pen-

tru CDŞ şi 

pregătirea 

corespunză-

toare prin 

cursuri de 

perfecţiona-

re a cadrelor 

didactice 

2.Realizarea 

unor instru-

iri formative 

pentru edu-

catoarele ca-

re nu au be-

neficiat de 

 

1.Înscrierea la 

cursuri de per-

fecţionare pe 

diferite tema-

tici 

2.Continuarea 

studiilor la ni-

vel superior- 

universitar sau  

postuniversitar. 

3.Atragerea cât 

mai multor pă-

rinţi la cursu-

rile „Educăm 

aşa!” 

 

1.Susţinerea 

financiară a 

formărilor 

care se înca-

drează în ce-

le 90 de cre-

dite periodi-

ce pentru 

cadrele 

didactice 

2.Implicarea 

locaţiei 

grădiniţei în 

găzduirea 

unor acţiuni 

cu caracter 

de formare. 

 

1.Colaborarea 

cu CCD Iaşi şi 

alţi furnizori de 

formare pentru 

cadrele didactice  

2.Identificarea 

de colaboratori 

pentru perfec-

ţionarea perso-

nalului didactic 

auxiliar şi nedi-

dactic din uni-

tate. 

3.Reluarea cur-

surilor pt. pă-

rinţi   ”Educăm 

aşa!” 

 

2015- 

   2020 
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un curs de 

către cele 

formate de-

ja. 
 

 

IV.Dezvol-

tarea unor 

proiecte lo-

cale, naţio-

nale şi 

internaţio-

nale care să 

lărgească 

viziunea 

asupra edu-

caţiei şi să 

asigure im-

plicarea 

grădiniţei 

în viaţa 

comunită-

ţii 

 

1.Alegerea 

tematicii 

pentru sim-

pozion în 

strânsă le-

gătură cu o-

biectivele 

noului curri-

culum. 

1.Păstrarea 

tradiţiei lo-

cale şi des-

chiderea că-

tre unităţi 

preşcolare 

din alte loca-

lităţi pentru 

realizarea 

schimbului 

cultural. 

3.Planificare

a şi desfăşu-

rarea activi-

tăţilor edu-

cative şi 

extracurricul

are pe arii 

curriculare.  

 

 

1.Organizarea 

unei sesiuni    

de comunicări  

cu tematică de 

actualitate din 

noul curricu- 

lum, cu impli-

carea între-

gului personal. 

1.Implicarea e-

ducatoarelor și 

a părinţilor în 

derularea pro-

iectelor exis-

tente. 

2.Dezvoltarea 

relaţiilor cu 

şcolari, oameni 

de cultură din 

oraş, poliţişti, 

pompieri, a-

genţi econo-

mici. 

 

 

1.Atragerea 

de sponsori-

zări pentru 

susţinerea 

sesiunii de 

comunicări. 

2.Îmbunătăţi

rea bazei 

logistice care 

să permită 

schimbul de 

relaţii şi 

finalităţi ale 

proiectelor 

derulate. 

3.Realizarea 

de expoziţii, 

pliante, al-

bume, cărți 

cu lucrările 

din proiecte. 

4.Atragerea 

fondurilor 

necesare 

proiectelor 

din spon-

sorizări, do-

naţii. 

 

1.Menţinerea 

parteneriatelor 

deja demarate  

şi crearea de noi 

legături cu 

grădiniţe, şcoli, 

Biblioteca Muni-

cipală, alte ins- 

tituţii de cul-

tură. 

2.Colaborarea 

cu IŞJ şi alți 

factori decizio- 

nali care să 

ajute la punerea 

în aplicare a 

ideilor din 

proiecte. 

 

2015- 

2020 

 

V.Îmbună-

tăţirea 

funcţio-

nalităţii şi 

esteticii 

 

1.Întocmirea 

notelor de 

fundamen-

tare, pentru 

a asigura 

 

1.Implicarea 

personalului 

din aparatul 

administrativ în 

demersurile 

 

1.Asigurarea 

necesarului 

din buget 

prin planifi-

carea rigu-

 

1.Colaborarea 

cu agenţii econo-

mici care au do-

vedit seriozitate 

în relaţiile ante-

rioare. 

 

2015- 

2020 
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spaţiilor, 

moderni-

zarea şi ex-

tinderea 

bazei 

didactico- 

materiale, 

în ansam-

blul ei 

 

 

 

 

 

 

reuşita de-

mersurilor. 

2.Continua-

rea demer-

surilor către 

Primăria 

Iaşi pentru 

obţinerea de 

fonduri. 

3.Identifica-

rea necesa-

rului la fie-

care arie cu-

rriculară şi 

la fiecare 

grupă. 

 

făcute. 

2.Responsabiliz

area părinţilor 

şi  pentru 

păstrarea 

realizărilor 

obţinute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

roasă a chel-

tuielilor. 

2.Extinderea 

clădirii  cu 

fonduri de la 

Primărie. 

3.Realizarea 

igienizării 

localului. 

4.Achiziţio-

narea de 

materiale 

didactice 

funcţionale 

şi moderne. 

 

2.Menţinerea 

bunei colaborări 

cu Primăria. 

3.Dezvoltarea 

relaţiilor cu par-

tenerii extrabu-

getari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Crearea 

unui climat 

de 

siguranţă 

fizică şi 

psihică 

pentru 

beneficiarii 

actului de 

educaţie 

 

1.Asigurarea 

condiţiile 

favorabile de 

dezvoltare 

pentru preş-

colarii 

grădiniţei. 

2.Desfăşura-

rea progra-

mului de 

ajutorare a 

celor cu 

probleme 

speciale la 

cabinetul 

logopedic. 

3.Elaborarea 

unor planuri 

de interven-

ţie personali-

zată. 

 

 

1.Susţinerea 

emoţională a 

copiilor cu 

nevoi speciale. 

2.Crearea de 

noi posturi de 

personal 

administrativ, 

nedidactic şi 

medical. 

3.Menţinerea 

personalului 

format deja în 

grădiniţă. 

 

 

 

 

1.Realizarea 

reparaţiilor 

care sunt 

necesare din 

fondurile 

repartizate. 

2.Dotarea 

corespunză-

toare a 

blocului 

alimentar, 

sălilor de 

grupă şi 

cabinetului 

medical. 

 

 

1.Solicitarea 

ajutorului 

suplimentar de 

la Primărie. 

2.Colaborarea 

cu Poliţia, 

Pompierii şi 

medicul şcolar. 

3. Implicarea 

logopedului în 

derularea 

programelor de 

intervenţie 

personalizată. 

 

2015-

2020 

 

 

VII. 

Identifi-

 

1.Găsirea 

căilor de 

 

1.Implicarea 

Consiliului de 

 

1. Cheltuirea 

bugetului în 

 

1.Realizarea 

unei prospec-

 

2015-

2020 
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carea de 

surse noi de 

finanţare şi 

gestionarea 

celor 

existente  

cât mai 

eficient. 

 

 

 

 

 

 

rezolvare 

pentru 

problemele 

majore 

neplanificate 

în buget. 

2.Iniţierea şi 

derularea 

demersuri-

lor necesare 

obţinerii 

finanţărilor. 

 

 

administraţie în 

luarea 

deciziilor şi 

găsirea 

rezolvărilor 

2.Responsabili-

zarea departa-

mentului admi-

nistrativ din 

grădiniţă. 

 

 

limitele 

planificate 

trimestrial şi 

previziona-

rea necesa-

rului de 

sfârşit de an. 

3.Proiectare

a bugetară 

pentru anul 

următor în 

Consiliul de 

administra-

ţie 

ţiuni pe teren 

printre agenţii 

economici şi 

firmele potente 

din municipiu. 

2.Solicitarea 

implicării 

Primăriei ca 

ordonator 

principal de 

credite în 

activitatea de 

îndrumare şi 

colaborare şi 

alocare 

bugetară. 

 

 

VIII. 

Dezvol-

tarea CDŞ 

pentru a 

răspunde 

nevoilor 

copiilor, 

părinţilor, 

societăţii şi 

pentru a 

creşte 

prestigiul 

grădiniţei. 

 

1.Prezenta-

rea posibili-

tăţilor de 

extindere a 

CDŞ. 

2.Întocmirea 

planificări-

lor din timp 

şi adaptat 

nivelului 

grupei sau 

copiilor care 

solicită 

respectivul 

opţional. 

3.Populari-

zarea 

finalităţilor 

opţionalelor 

în rândul 

comunităţii 

locale. 

 

1.Păstrarea 

partenerilor cu 

care s-a lucrat 

performant. 

2.Abodarea 

altor act.  

opționale decât 

cele existente şi 

a părinţilor în 

desfăşurarea în 

condiţii optime 

a CDŞ. 

 

 

1.Asigurarea 

finanţării de 

către părinţi 

pentru 

susţinerea 

opţionalelor. 

2.Dezvolta-

rea bazei 

materiale 

necesare 

unor 

opţionale 

diversificate. 

 

1.Colaborarea 

cu CCD. 

2.Colaborarea 

cu şcolile din 

cartier şi cu 

Liceul de artă. 

3.Crearea unei 

relaţii de 

parteneriat cu 

publicaţii locale 

care să asigure 

popularizarea în 

mass media a 

celor mai bune 

realizari. 

 

2015-

2020 
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