
 
 

 

 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Draft V 

Având în vedere: 
Art 4, 8, 43,44, 46, 50 din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin 
H. G. nr. 1252/2012 

Secțiunea a 2-a – Educația antepreșcolară, Art 236 și 247 – Educația antepreșcolară din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioareși în conformitate cu: 

 Strategia Europa 2020; 
 Programul Naţional de Reformă 2016;  
 Strategia pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020;  
 Strategia privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020; 
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii 2014-2020;  
 Strategia naţională de sănătate 2014-2020; 
 Strategia Națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020; 
 Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015); 
 Strategia privind educația timpurie (document în dezbatere publică în septembrie 2019); 
 Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie; 
 Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (HG nr.1113/2014);  
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 (HG 

18/14.01.2015);  
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020 (HG nr.418/2015),  
 Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 – 2030; 
 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și privind completările ulterioare,  
 Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;  
 Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin H. G. nr. 1252/2012 
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 Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație 
timpurie antepreșcolară; 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, 
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central  

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării 

 Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010 
 HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare 

a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale 
 HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice la nivel central 
 
 
Educația timpurie este primul pas spre integrarea în societate a unui copil, fiind și pârghia principală ca acesta să devină un adult responsabil, 
profesionist, sigur pe sine și integrat în mecanismele funcționale impuse de contextul în care trăiește. Conform actelor normative, educația timpurie 
(0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa 
mare. Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ 
și după aceleași standarde naționale. 

În Planul de Reformă, una dintre direcțiile de acțiune este extinderea serviciilor de educație timpurie. Educația timpurie este strâns corelată cu 
abandonul școlar. Rata părăsirii timpurii a școlii:  19,1% (2015), 18,5% (2016) și 18,1% (2017 - date Eurostat), ținta națională 2020 fiind de 11,3%. 
Serviciile de îngrijire în creșe a copiilor cu vârsta 0-3 ani sunt relativ rare, numai 2% dintre copiii din această categorie fiind înscriși la creșă1. 
 
Pe de altă parte, există argumente din neuroștiințe privind dezvoltarea creierului precum: în primii (trei) ani de viață creierul înregistrează cea mai 
intensă dezvoltare greutatea creierului: la naștere 25% din creierul adult – la 3 ani 80% din creierul adult,  85% la 5 ani 
numărul de sinapse: dezvoltare extrem de accelerată în primii ani de viață: 50.000 miliarde sinapse la naștere, 1000 trilioane de sinapse la 3 ani 
(numărul maxim), 500.000 miliarde de sinapse la 20 de ani. 

                                                 
1 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, pag. 13 
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf
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- mediul influențează decisiv structura sinaptică: “use it or lose it” (sinapsele utilizate devin puternice, sinapsele neutilizate dispar) 
Cercetările au dovedit că educația timpurie este una dintre cele mai bune investiții pe care le poate face un stat. Educația timpurie are cel mai 
mare randament: fiecare dolar investit generează un beneficiu cuprins între 6 și 17 dolari. Acesta este un profit al investiției mai mare decât cel 
oferit de educația terțiară sau de formarea continuă. (Discurs Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România,la conferința „Primele 1.000 de zile 
din următorii 100 de ani. Educația timpurie, o șansă pentru competitivitatea României” – 2016). 
De asemenea, prezenta politică publică alternativă se încadrează în măsurile pentru Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și o educație de 
calitate pentru toți copiii  Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor (ÎETC), Măsura #1: Întărirea și 
consolidarea ÎETC pentru a crește eficiența din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii din România2, în cadrul căreia se precizează 
că accentul măsurilor și politicilor  pe două aspecte: 1) extinderea cadrului instituțional, pentru a acoperi integral grupa de vârstă 0-6 ani și 2) 
pregătirea cadrelor didactice și a inspectorilor școlari pentru a pune în aplicare și pentru a monitoriza curriculumul specific și metodologiile de 
predare-învățare îmbunătățite. 
Tot în document se menționează printre factorii care influențează oferta de educație și calitatea, procesele și practicile educaționale: probleme 
comportamentale la nivel de școală, în special în ceea ce privește atitudinea cadrelor didactice față de elevi (și reciproc) sau a atitudinii cadrelor 
didactice față de părinți. 
Institutul Naţional de Statistică menţionează pentru perioada 2014-2016 o populaţie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani care variază între 
1.066.973 (2014) şi 1.031.863(2016). Populaţia de această vârstă este în scădere şi se remarcă numărul scăzut al celor care sunt înscrişi în 
unităţi de educaţie antepreşcolară, raportat la numărul total de copii de această vârstă, rezultând aşadar un grad scăzut de incluziune.  
Strategiile, proiectele şi alte documente privind educaţia timpurie au oferit, de asemenea, un cadru complementar pentru reglementarea şi 
îmbunătăţirea educaţiei timpurii. Acestea au adresat, totodată, diferitele aspecte problematice cu privire la acest domeniu şi au însoţit dezvoltarea 
acestuia. Cu cât mai timpuriu ne ocupăm de educația unui copil, cu atât mai rapid putem evita abandonul școlar. Ulterior, copilul care nu merge 
la școală este un caz social. Segmentul de vârstă 2-3 ani este cel mai vulnerabil și ridică dificultăți suplimentare pentru părinții care nu au cu cine 
să-și lase copiii. În același timp, această etapă din dezvoltarea copilului este foarte importantă. Ce se întâmplă în acest interval poate avea 
consecințe pentru întreaga evoluție ulterioară a copilului.  

Totodată, există informaţii specifice cu privire la situaţia creşelor din România, datele fiind puse la dispoziţie gratuit de Institutul Naţional de 
Statistică. Datele identificate confirmă îngrijorările şi nemulţumirile părinţilor discutate în mass media, numărul actual al creşelor fiind într-adevăr 
scăzut în comparaţie cu populaţia de copii cu vârste de 0-3 ani.  

                                                 
2 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf
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În procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice privind educaţia timpurie, ce au scopul de a ameliora problemele deja existente sau 
de a îmbunătăţi situaţia educaţiei timpurii există la momentul actual şi metodologii de monitorizare şi evaluare a acestor politici, astfel încât să se 
obţină cele mai bune rezultate.    
Conform unui studiu numit „Analiză de impact privind politicile publice actuale în domeniul educației timpurii în România și la nivel European”și 
realizat în cadrul proiectului „Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie”, cofinanțat din Fondul Social European, 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, proiect 
implementat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, în parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, formarea 
personalului calificat din creșe reprezintă o problemă. Studiul a fost realizat prin chestionarea și intervievarea specialiști în educație timpurie: 
reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, autorităților și instituțiilor publice implicate în dezvoltarea educației timpurii în România, în 
perioada noiembrie 2018-februarie 2019 (detalii în Anexa II) 
Un alt aspect indicat în urma analizei este acela că în domeniul educației timpurii există prea puțini specialiști în educație timpurie, lucru menționat 
de o mare parte a intervievaților. Aceștia consideră că există un dezechilibru între numărul de copii din creșe și din grădinițe și numărul de 
specialiști din instituții. Pentru înființarea unei creșe, potrivit legislației în vigoare este nevoie la o grupă de maxim 7 copii (în cazul grupei mici-
sugari) și maxim 9 copii (în cazul grupelor mijlocii și mari) de un educator-puericultor pe tură. Dat fiind procesul de formare, care implică efort și 
investiție din partea personalului, în grădinițele care au și grupe de creșă, unii dintre angajații care lucrează cu copiii nu au calificarea de educatori 
puericultori. 
Astfel, sistemul educației timpurii are nevoie de persoane calificate în vederea asigurării unui standard de calitate al procesului educațional.  
În paralel, în cadrul proiectului, procesul de consultare pentru indentificarea de nevoi și soluții în educația antepreșcolară a presupus și 
consultarea a peste 250 specialiști (detalii în Anexa III- Rapoarte, liste de prezență, minute din cadrul procesului de consultare cu specialiștii în 
domeniu) din cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României.  
Printre problemele menționate și dezbătute au fost: 

1. Infrastructura deficitară de creșe  
2. Costul standard per copil insuficient 
3. Lipsa de personal calificat în creșe (puericultori) 
4. Birocrația excesivă 
5. Îngrijire versus educare sau Nevoia de curriculum adaptat 
6. Accesul redus al copiilor cu CES la educația ante-preșcolară 
7. Accesul redus al copiilor din mediul rural la educație ante-preșcolară 
8. Problema comunicării cu părinții/ informării părinților privind nevoia de educație timpurie 
9. Grupe cu un număr prea mare de copii la creșă 
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10. Lipsa de dotări în creșe 
11. Integrare dificilă a copiilor din mediile vulnerabile 
12. Număr ridicat al copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

În politica publică alternativă trebuie introduse soluții pentru nevoia de personal calificat în creșe. Problema personalului este legată de faptul că 
legile se contrazic. Pentru a fi implicată în educația antrepreșcolarilor, o persoană trebuie să aibă anumite calificări. Pentru copiii din grupa 0-3 
ani este nevoie de un personal mai numeros. Două dintre problemele din sistem sunt lipsa de personal și lipsa de competență. 
Formarea specialiștilor din domeniu reprezintă un subiect ce trebuie analizat, evaluat, regândit. Performanța și calitatea actului educațional depind 
în mare măsură de calitatea specialiștilor din domeniu. 
„Educația începe chiar înainte de naștere și continuă pe tot parcursul vieții. Educația este deci o călătorie la fel de lungă ca viața, iar primii pași 
ai acestui drum important pentru fiecare din noi începe cu educația timpurie.”(Stadiul implementării strategiei privind educaţia timpurie şi analiza 
practicilor promiţătoare în educaţia timpurie din România, UNICEF, 20153. 
 

Această propunere de politică publică răspunde: 
o Obiectivului Strategic 1: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin promovarea accesului egal la educație 

incluzivă și calitate, la toate nivelurile și formele de învățământ, mai precis Programului 1.1: Asigurarea accesului la educație 
și o educație de calitate pentru toți copiii din Planul Strategic Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul Educației Naționale4 

o Obiectivului Strategic 3: Scăderea numărului persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială, în contextul creării unei 
rețele de servicii sociale integrate, ample și bine coordinate din Planul Strategic Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale (actualizat în 2018)5 

 

 

                                                 
3 Disponibil online la: http://www.unicef.ro; 
4 Plan Strategic Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul Educației Naționale - https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/PSI-MEN-RO-30-aug.-
2018.pdf 
5 Plan Strategic Instituțional 2018-2021 pentru Ministerul Muncii și Justiției Sociale (actualizat în 2018) - 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Minister/11_09_2018_PSI_actualizat2018_aprobat.pdf 

http://www.unicef.ro/
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/PSI-MEN-RO-30-aug.-2018.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/PSI-MEN-RO-30-aug.-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Minister/11_09_2018_PSI_actualizat2018_aprobat.pdf
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

 

Nr. 
crt 

  

1 
Instituție inițiatoare Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea “1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia 

2 Formularea problemei Educația timpurie (care se adresează copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani) face parte din învăţământul 
preuniversitar şi cuprinde, conform Legii Educației Naționale (Legea nr.1/2011, cu modificările și 
completările uterioare), art.23, (a):  nivelul antepreșcolar (0—3 ani) și învățământul preșcolar (3—6 
ani). Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 
antepreşcolară, aprobată prin H. G. nr. 1252/2012, unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie 
antepreşcolară sunt creşele sau, după caz, grădiniţa sau centrul de zi (în situaţia în care se înfiinţează 
grupe de educaţie antepreşcolară în aceste unităţi). În România, creșele care funcționează astăzi sunt 
organizate respectând Legea educației naționale nr. 1/2011 respectiv Metodologia sprecifică aprobată prin 
HG 1252/2012, normativ conform cărora creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are 
misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor 
de vârstă antepreşcolară. Mai exact, creșele existente sunt finanțate fie din bugetele locale - în majoritatea 
cazurilor, fie în cadrul unor parteneriate public-private sau doar din surse private6. 
 Sub aspect organizatoric, în trecut, creșele erau în subordinea Ministerului Sănătății, prioritizarea 
rolului de îngrijire a copilului mic, fiind evidentă. Legea Educației Naționale (1/2011) aduce o importantă 
schimbare de perspectivă făcând referire la educația timpurie și la învățământul ante-preșcolar, ca forme 
de învățământ incluse în învățământul preuniversitar. Doar că, acestă lege cadru, nu prevede finanțarea 
educației copiilor de până la 3 ani.  

                                                 
6 Legea Educației Naționale (Legea nr.1/2011) 

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin H. G. nr. 1252/2012 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-64_ro 
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 În prezent, educația antepreșcolară din țara noastră dispune de o metodologie specifică de 
organizare și funcționare: Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de 
educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin H. G. nr. 1252/2012. Aceasta metodologie evidențiază 
în mod clar componenta educațională a activității din creșe și din celelalte unități de educație preșcolară. 

Astfel, la Art. 4. se specifică faptul că obiectivele generale ale educației timpurii antepreșcolare  
vizează următoarele aspecte: 

a) stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-
afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul 
său evaluat; 

b) realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, 
organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare; 

c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor 
educaționale la vârstele timpurii; 

d)  promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei; 
e)  sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor. 

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie  
antepreşcolară (H. G. nr. 1252/2012) detaliază conținutul educativ al activității de educație timpurie, astfel:    

Art. 34. (1) Educația antepreșcolară se realizează pe baza unui curriculum național, centrat pe 
dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea 
și remedierea timpurie a eventualelor deficiențe de dezvoltare. 
(2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate în curriculumul specific vârstei antepreșcolare, 
precum dezvoltarea fizică, sănătatea, igiena personală, dezvoltarea socioemoțională, dezvoltarea 
cognitivă, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare, 
sunt esențiale pentru realizarea unei educații particularizate, prin identificarea de către cadrul 
didactic atât a potențialului copilului, cât și a dificultăților/deficiențelor fiecărui copil în parte. 
(3) Educația antepreșcolară în perioada copilăriei timpurii vizează dezvoltarea generală a 
copilului, care urmează să îi asigure acestuia un start bun în viață. 
Art. 35. Conținutul educației antepreșcolare se realizează conform prevederilor curriculumului 
specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Art. 36. În unitățile în care se oferă servicii de educație antepreșcolară, strategiile personalizate 
aplicate în demersul didactic valorizează copilul, îl diferențiază și îl individualizează potrivit ritmului 
și nevoilor proprii, în vederea sprijinirii dezvoltării sale. 
Art. 37. (1) În activitatea desfășurată în unitățile în care se oferă servicii de educație 
antepreșcolară se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu și 
mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârste timpurii, precum și ca metodă de 
stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre 
libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii [...]. 

În acelaşi timp, Institutul de Ştiinţe ale Educaţei prezintă documentul de politici educaționale – Repere 
pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național (2016), în care se menționează următoarele: 
curriculumul pentru educaţia timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani se fundamentează pe un set 
de finalităţi formulate în documentul de politici educaţionale Reperele fundamentale în învăţarea și 
dezvoltarea timpurie (RFIDT, aprobate prin O.M 3851/2010). Acest document reprezintă un set de enunţuri 
care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări 
sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a copiilor de la naştere până la 
intrarea în şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o abordare 
holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:  

 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală  
 dezvoltarea socio-emoţională;  
 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;  
 dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii;  
 capacităţi și atitudini în învăţare.  

În acest context, subliniem faptul că noul curriculum pentru educaţie timpurie7 pentru copii cu vârste între 
0- 3 ani şi 3- 6 ani aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată 
în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru educația timpurie, în 
scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un 
demers complex, care valorifică contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul 
educaţiei timpurii din România. Acesta se adresează tuturor cadrelor didactice, managerilor, factorilor de 
decizie, specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii – pedagogilor, psihologilor, consilierilor, cadrelor 
didactice din mediul academic, care asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru 
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educația timpurie (prin grade didactice şi prin programe, cursuri sau stagii de formare), precum și altor 
actori de la nivelul societății, cu rol important în educaţie. 

 
Deși, așa cum am evidențiat anterior, Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a  

altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin H. G. nr. 1252/2012 plasează activitățile 
de învățare prin joc, explorarea mediului și interacțiune în grup și cu adulții, în centrul activităților 
desfășurate în unitățile de educație timpurie, în realitate, foarte puțini copii ajung să fie beneficiarii acestora. 
Principala cauză identificată pentru acestă stare de fapt este aceea că, în absența specificării legislative a 
unor surse de finanțare, actualmente creșele și unitățile de educație timpurie antepreșcolară din România 
sunt gestionate și  finanțate, în majoritatea cazurilor de autoritățile locale, din bugetele locale sau, în unele 
cazuri, în cadrul unor parteneriate public-private sau doar din surse private.  
O astfel de situație atrage după sine câteva consecințe cu impact negativ asupra adresabilității și calității 
serviciilor de educație timpurie, astfel: 

 Numărul locurilor în creșe și unități de educație antepreșcolară este foarte redus, insuficient în 
raport cu cererea și cu numărul copiilor cu vârsta sub 3 ani. În plus, marea majoritate a creșelor – 
peste 90% - funcționează în orașele mari, deoarece doar acolo există resurse financiare care pot fi 
alocate din bugetul local unui astfel de scop. Conform unor date statistice publicate în 2016 
România era țara din Uniunea Europeană cu cei mai puțin copii cu vârste între 0-3 ani înscriși la 
creșă sau într-un sistem de educație formală antepreșcolară (doar 3%, comparativ cu Danemarca 
de pildă, unde procentul era de 70%; asta, în condițiile în care ținta propusă la nivelul Uniunii 
Europene pentru 2020 este ca procentul repectiv să ajungă la 33%). În anul școlar 2014-2015, în 
învatamantul anteprescolar au functionat 350 de crese (unități independente și secții din cadrul altor 
unități care școlarizează acest nivel de învățământ – grupuri școlare), iar în anul școlar şcolar 2015-
2016 funcționau 351 de creșe8. În mod special, copiii din mediu rural, cei proveniți din medii 
dezavantajate socio-economic și cei care aparțin unor grupuri vulnerabile (cum ar fi copiii cu CES 
și cei de etnie rroma) înregistrează o rată de participare la programele de educație timpurie extrem 

                                                 
7 Ordinul nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie este în vigoare de la 20.08.2019 
8 Publicaţia Wall-Street, 2017 
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de scăzută. Astfel, conform unor date statistice publicate de Banca Mondială9 participarea romilor 
la educaţia timpurie şi îngrijirea copiilor a scăzut de la 45% în 2011 la 38% în 2016, în timp ce 
proporţia persoanelor care abandonează şcoala timpuriu printre romi rămâne ridicată la 77% (2016) 
iar 64% dintre tinerii romi cu vârste între 16 şi 24 de ani nu sunt angajaţi sau cuprinși într-o formă 
de educaţie.  
Conform INS, în 2018 doar 2,15% dintre copiii între 0-4 ani au fost înscriși în creșe10. 

Grupă de vârstă11 Sexe 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Număr persoane 

0- 4 ani Total 971200 991367 981376 

 

Niveluri de instruire Vârsta școlară Sexe 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Învățământ anteprescolar În vârsta de 1 an Total 5794 6075 

- În vârsta de 2 ani Total 12553 13696 

- În vârsta de 3 ani Total 2414 2101 

 
 

Niveluri de instruire 
Ani 

Anul 2017 Anul 2018 

                                                 
9 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 -
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_BancaMondiala_RO_web.pdf  
10 Trebuie punctat faptul că procentul nu include și copiii care sunt înscriși în centrele de zi sau alte forme de învățământ antepreșcolar pe lângă creșe. În 
orice caz, numărul lor nu este foarte mare, procentul estimat fiind până în 4%.  
11 Baza de date TEMPO a Institutului Național de Statiscă - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/SF_BancaMondiala_RO_web.pdf
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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UM: Număr persoane 

Copii înscriși în creșe 20761 21872 

 
 Resursa umană este insuficient calificată în raport cu obiectivele și activitățile propuse [în 

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 
antepreşcolară, 2012]. Conform metodologiei specifice, personalul didactic din creșe și grădinițe 
are calificarea de educator-puericultor. Această calificare poate fi obținută astăzi în urma absolvirii 
unui liceu de profil (în cadrul liceelor pedagogice există clase cu profilul educator-puericultor) dar și 
în urma absolvirii unui curs de calificare educator-puericultor. Analizând oferta de astfel de cursuri 
vizibilă în mediul on-line, constatăm că o astfel de calificare poate fi obținută în urma parcurgerii 
unui curs de specializare cu o durată de 5 sau 6 săptămâni, curs la care se pot înscrie absolvenți 
de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. În practică, necesarul de educatori-puericultori 
calificați, cât mai repede, în creșe a condus la creșterea numărului de cursuri de calificare, cu o 
durată cât mai scurtă. Pe de altă parte, pentru absolvenții de liceu sau pentru licențiații în Științele 
educației/ Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar o carieră ca educator-puericultor rămâne 
una foarte puțin atractivă atâta timp cât creșele și instituțiile de educație timpurie sunt gestionate 
de consiliile locale: mai precis, educatorii-puericultori nu pot fi considerați personal didactic cu 
drepturi depline (dreptul de a obține calificări profesionale corespunzătoare sistemului de 
învățământ și oportunitatea de a se dezvolta/de a evolua în cariera didactică) în condițiile în care 
instituțiile de educație timpurie nu au statutul de instituții de învățământ, aflându-se în afara rețelei 
de instituții gestionate de MEN/inspectoratele școlare.    

 Legea Educației Naționale și Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi 
de educaţie timpurie antepreşcolară, 2012, prevăd existența unui curriculum pentru educația 
timpurie antepreșcolară, care a fost aprobat în august 2019 prin Ordin de Ministru, însă 
implementarea acestuia la nivel național în toate aceste instituții poate fi problematică în condițiile 
în care creșele nu se află în subordinea MEN12.  

                                                 

12 Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie. 
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În august 2018 Guvernul României a adoptat o Ordonanță13 care modifică mai multe prevederi din Legea 
Educației Naționale nr.1/2011, iar una dintre modificările importante constă în faptul că finanţarea de bază 
pentru învăţământul antepreşcolar (copiii sub 3 ani care se află în creşe şi grădiniţe), nu va mai fi 
exclusiv sarcina consiliior locale, fiind acordată de către stat începând cu anul școlar 2019-2020. 
Mai exact, aceasta se va face în baza și în limitele costului standard per antepreșcolar, după metodologia 
elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Spicuind din respectiva Ordonanță:  
 (2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de 
stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum 
şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. […]. Finanţarea 
se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, 
după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 (2^2) Finanţarea de bază pentru antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, 
începând cu anul şcolar 2019 -2020. 
 Asigurarea finanţării de bază pentru antepreşcolari atrage după sine aprobarea planului de 
şcolarizare de către MEN și nu numai, întreaga organizare și standardele de calitate a unităților de educație 
timpurie antepreșcolară vor fi stabilite/gestionate de MEN, creșele și unitățile de educație antepreșcolară 
dobîndind astfel statutul de unități de învățământ.  
 (2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi 
metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 
 Ca o consecință firească, copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară vor beneficia 
şi de activităţi educative desfăşurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale. Activităţile educative vor fi susţinute de cadre didactice, respectiv 
educatori/educatori-puericultori (sursa www.edu.ro).  
 (2^1) Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 
conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

                                                 
 
13 Ordonanța Guvernului României Nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, publicată în MO Nr. 744 din 

28 august 2018 



 
 

 

 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

            Doar că, din păcate, încă nu s-au creat premise necesare aplicării acestei ordonanțe începând cu 
anul universitar 2019-2020. Care este acum situația în țara noastră? Vom răspunde cu cuvintele Ioanei 
Grindean, directorul executiv al ReadyNation România (RNRo), organizație care contribuie la elaborarea 
de politici publice în educația timpurie și care a promvat și argumentat proiectul de lege14 care dă creșelor 
statutul de unitate de învățământ:  

 “Absența finanțării pentru personalul didactic din creșe a făcut ca specialiștii în educația ante-
preșcolară să devină aproape inexistenți. Toate secțiile de educatori-puericultori din liceele pedagogice 
sau din universități s-au închis, iar numărul facultăților care au studii de licență sau master în domeniul 
educației timpurii este extrem de mic”15.  

  Acestor categorii de probleme identificate privind implementarea cu succes a educației timpurii 
antepreșcolare în țara noastră li se adaugă următoarele: 

 Lipsa unei politici şi a unei legislaţii coerente în domeniul educaţiei timpurii pentru copiii cu 
vârste între 0 şi 3 ani 

 Necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii - educaţia antepreşcolară şi educaţia 
preşcolară și corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul 
sistemului educaţional românesc și pentru conturarea  „profilului de formare la nivel european”, 
structurat pe opt domenii de competenţă, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu; 

 Deficitul de cadre didactice în domeniul educaţiei timpurii (ocupația de educator puericultor, așa 
cum este definită acum, este neatractivă pentru marea majoritate a absolvenților de licee/colegii 
pedagogice sau programe de licență cu specializarea Pedagogia Învățământului Primar și 
Preșcolar) 

 Lipsa unui sistem formal pentru conceperea, producerea şi distribuţia unor materiale de 
specialitate în domeniul educaţiei timpurii, accesibile pentru cadrele didactice 

Cazul danez – Model de bună practică 

                                                 
14 Ordonanța Guvernului României Nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, publicată în MO Nr. 744 din 

28 august 2018 
15 http://www.readynation.ro/stire-Pas-urias-pentru-finantarea-educatiei-in-crese-66  

http://www.readynation.ro/stire-Pas-urias-pentru-finantarea-educatiei-in-crese-66
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Copiii din instituțiile daneze de educatie timpurie au posibilitatea de a-și alege proprii parteneri de joacă și 
alte activități. 
Ideea de bază pentru instituțiile educatiei timpurii a copiilor din învățământul danez este de a stabili o 
practică democratică de zi cu zi, în care copiii din micul univers al instituției se califică să devină parte a 
macro-democrației societatii mari. 
Aproape jumătate din personalul din instituțiile de educatie timpurie sunt educați ca pedagogi la cele 6 
colegii universitare din Danemarca, programul avand o durata de 3,5 ani și fiind finalizat  cu o diplomă de 
licență profesională. Knowhow-ul se bazează pe metode și valori dezvoltate în Danemarca de peste 100 
de ani. Focusul este "elevi fericiți", creativitatea și curiozitatea. 
În afară de pedagogi, personalul din institutiile de educatie timpurie mai include personal necalificat și 
asistenți. Ei colaborează cu părinții pentru a ingriji copiii, a contribui la creșterea adecvată și sigură a copiilor 
și pentru a sprijini dezvoltarea și stima de sine a copilului ca individ. Sistemul de educatie timpurie oferă 
familiilor flexibilitate și opțiuni privind diferitele tipuri de facilități și subvenții. Acest lucru face posibilă 
planificarea vieții familiale și profesionale în funcție de nevoile și dorințele fiecărei familii. 
Facilitățile educatiei timpurii promovează învățarea și dezvoltarea competențelor copiilor prin experiențe, 
jocuri și activități planificate educațional, care oferă copiilor spațiu pentru contemplare, explorare și 
experiență. De asemenea, în cooperare cu părinții, se asigură o bună tranziție catre școală dezvoltând și 
sprijinind competențele de bază ale copiilor și dorința lor de a învăța. Sistemul educational joacă, de 
asemenea, un rol important în prevenirea eredității sociale negative prin activitatea generală de susținere 
a copiilor, inclusiv a copiilor dezavantajați și cu dizabilități. 
Toți copiii aflați sub vârsta școlară au dreptul la admiterea într-o creșă si gradiniță. Garantarea 
disponibilității locului într-o creșă si gradinita implică din partea consiliul local oferirea locurilor într-o unitate 
adecvată pentru vârstă tuturor copiilor cu vârste mai mari de 26 de săptămâni și până la vârsta școlară. 
70% dintre copiii danezi între 0-2 ani (91% dintre copiii între 1-2 ani) și 97% dintre toți copiii între 3-5 ani 
frecventează un centru de educatie timpurie care beneficiază de asistență publică. 
Instruirea inițială a profesorilor pre-primari16 (licență în educație socială) are loc la toate cele șase colegii 
universitare din Danemarca. Colegiile oferă programe profesionale de învățământ de licență cu acoperire 
geografică regională, precum și educație continuă. Programul pre-primar al profesorului urmează un model 

                                                 
16 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-early-childhood-and-school-education-21_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-early-childhood-and-school-education-21_en
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concomitent, adică un singur program în care studenții combină învățământul general cu predarea 
profesională teoretică și practică. Programul de învățământ durează 3,5 ani, însumând 210 credite ECTS. 
Este format din două părți: o parte comună care se concentrează pe competențele profesionale de bază și 
o parte de specializare. În ambele părți, studenții trebuie să urmeze stagii de pregătire practică la instituțiile 
relevante. Este un program cu normă întreagă. Prin urmare, studenții petrec în medie 37 de ore pe 
săptămână studiind. Există patru perioade de pregătire practică în timpul programului. Pregătirea practică 
totală a programului se ridică la un an și trei luni. 
 
Repere din sistemul educațional al Statelor Unite ale Americii. În Statele Unite17, în programa la 
universitate pentru studenții care vor deveni profesori educație timpurie, se regăsesc materii precum: 
echitate și diversitate culturală, dezvoltarea limbajului în copilărie, știința pentru copiii mici. De asemenea, 
aceștia fac în facultate foarte multe ore de practică în instituții de educație timpurie, cât și există așteptări 
de la ei să identifice copiii cu nevoi speciale.  
În Raportul de țară SABER18, se precizează că Legea Educației 1/2011 a inclus pentru prima dată nivelul 
antepreșcolar ca parte a sistemului educațional formal. Cu toate acestea, valoarea scăzută este foarte 
clară în ceea ce privește serviciile pentru copiii între 3-6 ani, dar nu oferă un cadru de implementare 
suficient pentru vârstele 0-3. Important, perioada de la naștere până la trei ani se confruntă în prezent cu 
provocări de implementare, în mare parte din lipsa coordonării intersectoriale, a facilităților, a lipsei de 
personal de învățământ specializat etc. În ceea ce privește profesorii, în raport se arată trebuie să existe 
indicatori mai clari privind performanțele pe care profesorii trebuie să le atingă. Aceste așteptări ar trebui 
să fie contextualizat la nivel local/regional, în funcție de nevoi.  
 
 
 
 

                                                 
17 www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/  
18 Systems Approach for Better Education Results - http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=2&ctrn=RO  

http://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=2&ctrn=RO
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Popuneri de Competențe și aptitudini pentru profesorul în educație timpurie19 
Conform specialiștilor în domeniu care au fost consultanți privind propunerea de politică publică20, un 
profesor educație timpurie, trebuie să aibă următoarele competențe, cunoștințe, aptitudini și caracteristici: 

o Cunoștințe necesare interacțiunii și educației copiilor 0-3 ani; 
o Competențe educaționale, comunicare, relaționare, capicitatea de a lucra cu copiii de 0-3 ani, 

ceea ce necesită o atenție deosebită; 
o Aptitudini și competențe pedagogice;  
o Metodologii de intervenție și suport în situații de criză generate de copiii cu CES; 
o Competențe de comunicare, inclusiv pentru  relaționarea cu părinții; 
o Competențe de socializere; 
o Cunoștințe de psihologia copilului; 
o Analiza nivelului de dezvoltare al copilului;  
o Proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare adecvate fiecărui nivel de vârstă, 

Consilierea părinților; 
o Competențe privind educația pentru pentru sănătate 
o Aptitudini verbale, creativitate, motivație.  
o Empatie, răbdare. 

3 Denumirea politicii EDUCAȚIE TIMPURIE DE CALITATE 

4 Scop Asigurarea unei educații timpurii antepreșcolare de calitate prin dezvoltarea componentei 
educaționale a activităților desfășurate în creșe și  alte unități de educație timpurie.   

5  
 

Obiectiv general/ 
Obiective specifice 

OG1 – Acordarea statutului de unitate de învățământ creșelor și altor unități de educație timpurie, 
prin: 
OS1.1 – Gestionarea creșelor și altor unități de educație timpurie de către Ministerul Educației Naționale 
OS1.2 – Asigurarea finanțării de bază de la bugetul de stat, pentru copiii sub 3 ani înscriși la creșe, grădinițe 
și alte unități de aducație timpurie  

                                                 
19 Descrierea detaliată a listei de competențe pe care trebuie să le aibă un profesor în educație timpurie se regăsesc în Anexa I la prezenta propunere de 
politică publică. 
20 Pe baza răspunsurilor la chestionarele oferite specialiștilor în educație timpurie în cadrul grupului de lucru de la București, 26.09.2019, care a avut loc la 
Ministerul Educației Naționale (detalii în Anexa III la prezenta propunere de politică publică) 
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OG2 – Asigurarea în creșe și alte unități de educație timpurie antepreșcolară a resursei umane bine 
pregătite, competente în a desfășura activități educaționale de calitate 
OS2.1 – Extinderea COR prin introducerea ocupației PROFESOR EDUCAȚIE TIMPURIE21, nivel de 
instruire 4 (studii superioare) 
OS2.2 – Asigurarea unei pregătiri profesionale de calitate, prin intermediul claselor de profil din cadrul  
liceelor/colegiilor pedagogice sau prin intermediul unor cursuri de formare cu minim 60 de credite pentru 
EDUCATORII PUERICULTORI, nivel de instruire 3 (studii medii sau postliceale)   
OG3 –Dezvoltarea cadrului de implementare și corelare cu celelalte niveluri de învățământ la nivel 
național a Curriculumului22 pentru educaţie timpurie pentru copiii cu vârste între 0 şi 3 ani și 
corelarea acestuia, pentru realizarea coerenţei la nivelul sistemului educațional românesc și pentru 
conturarea „profilului de formare la nivel european”, structurat pe opt domenii de competenţă, pentru 
absolvenţii învăţământului obligatoriu. 
OS3.1. Pregătirea specialiștilor în domeniu pentru înțelegerea și interpretarea adecvată a secțiunilor din 
Curriculum pentru educația timpurie în așa fel încât el va fi adaptat corect și eficace beneficiarilor direcți, 
mai precis copiilor cu vârste între 0 și 3 ani și 3 și 6 ani.  
OS3.2. Asigurarea competențelor și aptitudinilor specifice pentru personalul din educația timpurie (pe 
segmentul de vârstă 0-6 ani) în vederea implementării corecte și eficiente a Curriculumului structurat pe 
cele opt domenii de competență). 

6 Beneficiari Beneficiari direcți:  
Copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, pentru care educația timpurie antepreșcolară de calitate poate 
constitui premisa unei mai bune integrări ulterioare pe piața muncii, premisa unei mai bune evoluții socio-

                                                 
21 Standardul propues de Profesor Educație Timpurie a înlocuit pe cel de Profesor Educație Antepreșcolară, în urma recomandărilor specialiștilor în educație 
prezenți la Grupul de lucru de la București, din 26.09.2019, care a avut loc în cadrul Ministerului Educației Naționale. 

22 Documentul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie, dar 

acesta trebuie implementat și considerăm necesară formarea personalului din instituțiile de educație timpurie pentru folosirea într-un mod corespunzător a 

subpunctelor lui.  
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profesionale și, nu în ultimul rând, premisa explorării potențialului individual și a dezvoltării armonioase a 
întregii personalități 
În vederea creșterii ratei de participare într-un sistem de educație formală a copiilor cu vârste cuprinse între 
0 și 3 ani, considerăm că o atenție sporită trebuie acordată comunicării cu părinții. De asemenea, vom 
avea în vedere identificarea unor mecanisme menite să contribuie la sporirea ratei de participare la 
educația timpurie a copiilor din medii defavorizate și a celor care aparțin unor grupuri vulnerabile – copii 
din mediul rural, de etnie rroma, copii cu cerințe educative speciale adică, tocmai acei copii în cazul cărora, 
conform studiilor de specialitate, impactul educației timpurii este cel mai mare.  
Beneficiari indirecți:  

- Familiile copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, acestea asistând la o mai bună dezvoltare și 
evoluție a propriului copil și beneficiind de un interval de timp pe care îl pot dedica altor activități 
(serviciu, formare profesională, activități în gospodărie, dezvoltare personală etc); 

- Societatea românească în ansamblul său, prin reintegrarea mai rapidă pe piața muncii a părinților 
copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani  

- Personal grădiniță 
- Universități 

7 Variante de soluționare Varianta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin Ordinul ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și 

Varianta 2 (Recomandată) 
 
Anticipăm că includerea unităților 
de educație timpurie 
antepreșcolară în rețeaua 
unităților de învățământ din 
subordinea MEN va impune noi 
standarde de calitate privind 
formarea personalului didactic. 

 
 

Argumente științifice, 
metodologice și exemple de 
bune-practici 

Varianta 3 
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persoanelor vârstnice și al 
președintelui Institutului Național 
de Statistică nr. 433/138 din 20 
martie 2014 pentru completarea 
Clasificării ocupațiilor din 
România – nivel de ocupație 
(șase caractere), ocupația 
EDUCATOR PUERICULTOR a 
fost mutată din grupa 2342 
(Educatori din învățământul 
preșcolar, nivelul de instruire 4 
studii superioare) în grupa 3415, 
având codul COR 341502 
(Personal didactic în 
învățământul preșcolar, nivelul 
de instruire 3 studii medii sau 
postliceale).  
 
Propunem menținerea acestei 
ocupații cu studii medii și 
adăugarea în COR a ocupației 
PROFESOR EDUCAȚIE 
TIMPURIE, ocupație care să fie 
inclusă în grupa 2342 (Educatori 
din învățământul preșcolar, 
nivelul de instruire 4 studii 
superioare).  
 
 
 

 
1. Propunem adăugarea în COR 

a ocupației PROFESOR 
EDUCAȚIE TIMPURIE, 
ocupație care să fie inclusă în 
grupa 2342 (Educatori din 
învățământul preșcolar, nivelul 
de instruire 4 studii superioare).  

 
2. Pentru necesitatea formării 

superioare a specialiștilor în 
educația timpurie pledează o 
serie de argumente de ordin 
științific, metodologic și 
exemple de bune-practici.  

 
2.1. Importanța educației 

timpurii, ca fundament al 
dezvoltării ulterioare 
cognitive,  socio-
emoționale și 
profesionale a 
individului, este 
argumentată de 
numeroase studii de 
specialitate (din domeniul 
psihologiei dezvoltării, 
neuroștiințe, psihologia 
educației, studii 
longitudinale privind 

Considerăm că o variantă 
intermediară referitoare la 
formarea personalului din creșe 
este acreditarea unor cursuri de 
puericultură mai complexe care 
să implice mai multe ore de 
pshihologia copilului, dezvoltare 
personală și cunoștințe îngrijire 
primară a copilului între 0 și 3 ani. 
 
Aceste cursuri să fie furnizate de 
organizații acreditate de formare 
profesională cu experiență pe 
partea de educație. Cursul poate 
fi accesat doar de persoane care 
au minim ISCED 4- liceu 
pedagogic și să aibă 320 ore.   
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adaptarea socio-
profesională și integrarea 
pe piața muncii, calitatea 
vieții, reziliență și sănătate, 
productivitate în muncă, 
studii din domeniul 
resurselor umane, 
psihologiei organizaționale 
etc).  

 
Sub aspect psiho-social, 
experiențele de învățare 
timpurie constituie baza 
experiențelor ulterioare de 
învățare, inclusiv la vârsta 
adultă, exersarea timpurie 
a diverselor abilități 
constituie condiția 
dezvoltării lor ulterioare, în 
primii ani de viață există 
perioade de maximă 
sensibilitate/vulnerabilitate, 
a căror exploatare poate 
influența semnificativ 
evoluția ulterioară a 
persoanei.  
 
În plan economic, educația 
timpurie contribuie la 
succesul în carieră al 
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beneficiarilor (copii și 
părinți) asigurând în cele 
din urmă o importantă 
creștere economică. 
 
O metaanaliză recentă 
publicată la Harvard 
School of Education 
(Impacts of Early 
Childhood Education on 
Medium - and Long-Term 
Educational Outcomes, 
Dana Charles McCoy, 
2017) luând în calcul 22 de 
studii publicate între anii 
1960-2016 ilustrează 
beneficiile educației 
timpurii asupra succesului 
academic ulterior/pe 
termen lung (un număr mai 
redus de elevi care parcurg 
învățământul special, rata 
mai mică de repetenție, 
respectiv un număr mai 
mare de absolvenți de 
învățământ superior). 
 

2.2. Având în vedere 
complexitatea și 
importanța activităților 
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didactice care se 
desfășoară în unitățile de 
educație timpurie 
antepreșcolară (citând din 
Metodologia de organizare 
şi funcţionare a creşelor şi 
a altor unităţi de educaţie 
timpurie: a) servicii de 
educație timpurie realizate 
în baza unui curriculum 
național, centrat pe 
dezvoltarea fizică, 
cognitivă, emoțională și 
socială a copiilor, respectiv 
pe remedierea timpurie a 
eventualelor 
dificultăți/deficiențe de 
dezvoltare) […] d) servicii 
complementare pentru 
copil, familie, respectiv 
servicii de consiliere, de 
educație parentală, de 
informare) apreciem ca 
fiind necesară existența 
în cadrul acestora a 
profesorilor pentru 
educația timpurie, 
absolvenți de studii 
superioare în domeniul 
științelor educației. 
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Buget/Impact 
 

 
 
 
Buget/Impact 

- Vor fi luate în calcul: 
dezvoltarea programului 
de educatie 

- acreditarea programului de 
educatie 

- promovarea programului 
- resursa umana implicata – 

daca vorbim despre un 
program de licenta, avem 6 
semestre, cate 5-7 
discipline pe semestru, etc. 
Idem program masterat – 4 
semestre, 5-7 discipline. 

 

 
 
 
 
 
Buget/Impact 
 

8 Procesul de consultare Organizaţii, instituţii consultate: 
Ministerul Educației Naționale 
Direcțiile de Asistență a Copiilor 
și Protecția Copiilor din 
sectoarele din București 
Inspectorate Școlare 
Grădinițe  
Creșe 
Centre de educație timpurie 
ONG-uri 
Sindicate  
 

Variante alternative de soluţionare propuse, puncte de vedere, 
poziţii exprimate 
Seminarii de consultare: 
1. Regiunea Centru 
20.11.2018- Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, Alba-Iulia, 
25 membrii consultați:  
Participanți ONG-uri- 15, Instituții și autorități Publice- 7, Parteneri 
Sociali- 3 
2.Regiunea Nord-Vest 
21.11.2018 - Biblioteca Universitară Octavian Goga, Cluj-Napoca, 31 
membrii consultați: 
Participanți ONG-uri- 9, Instituții și autorități Publice- 18, Parteneri 
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Sociali- 4 
3.Regiunea Sud-Vest Oltenia 
13.12.2018 -  Consiliul Județean Olt, Slatina 66 membrii consultați: 
Participanți ONG-uri- 8, Instituții și autorități Publice- 44, Parteneri 
Sociali- 14 
4.Regiunea Vest 
14.12,2019- Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Deva, 24 
membrii consultați: 
Participanți ONG-uri- 5, Instituții și autorități Publice- 17, Parteneri 
Sociali- 2 
5.Regiunea Nord-Est 
22.01.2019 - Prefectura Iași, Sala Pătrată, Iași, 20 membrii consultați 
Participanți ONG-uri- 15, Instituții și autorități Publice- 5 
6.Regiunea Sud-Muntenia, 20 membrii consultați 
31.01.2019 – Primăria Oltenița, Sala de Consiliu, Oltenița, Jud. 
Călărași, 20 membrii consultați 
Participanți ONG-uri- 5, Instituții și autorități Publice- 13, Parteneri 
Sociali- 2 
7.Regiunea Sud-Est 
15.02.2019 – Inspectoratul Județean Tulcea, Tulcea, 21 membrii 
consultați 
Instituții și autorități Publice- 20, Parteneri Sociali- 1 
8.Regiunea București-Ilfov 
28.12.2019 – Uzinexport, București, 20 membrii consultați 
Participanți ONG-uri- 14, Instituții și autorități Publice- 6 
 
Sesiuni de consultare în vederea definitivării politicii publice: 
 

 9 iulie 2019, sediul Ministerului Educației Naționale, Str. Gen. 
Berthelot 28-30, Sector 1, București. La întâlnire au participat d-
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nul Secretar de Stat pe partea de Învățământ Preuniversitar din 
cadrul Ministerului Educației Naționale, Lixandru Ionel-Florian, 
deputații Petrea Gabriel și Petre Florin Manole, Președintele 
ACEDO Bercuș Costel, Manager de proiect Bercuș Claudia 
Veronica și Expert politici publice Andrei Rodica-Corina. 

 10 iulie 2019, sediul Direcției Generale de Asistență Socială 
București, Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, București- La 
întâlnire au participat 7 persoane din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială București, printre care un Șef Serviciu și 6 
coordonatoare a unor centre de zi ANTANTE pentru copii între 
0-3 ani și personal din cadrul proiectului 

 18 iulie 2019, sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3,  București, Str. Parfumului, Sector 
3, București. La întâlnire au participat doamna Director General 
Mihaela Ungureanu al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sector 3,  București, Alin Voicu, Consilier 
local din Sector 3 

 29 iulie 2019, Punct de lucru al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3,  București, B-dul 1 
Decembrie 1918, nr.12-14 Sector 3, București - La întâlnire au 
participat doamna director programe din cadrul DGASPC S3, 
doamnele șefi servicii, 3 psihologi de la creșele Greierașul și 
Ghiocelul, Expert Relații Publice și Expert politici publice ale 
ACEDO. 

Sesiuni de lucru pentru elaborarea politicii publice alternative în 
domeniul educației timpurii cu personal format în cadruil ACEDO: 
07.05, 23.05, 30.05. 
Grupuri de lucru: 
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1. 12.06.2019 - Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, 
Alba-Iulia – 19 participanți 

2. 26.07.2019 - Prefectura Iași – 21 participanți 
3. 26.09.2019 – Ministerul Educației Naționale – 32 participanți 

9 Varianta de soluționare 
recomandată 

Varianta 2 

 
Planul de acțiuni 

 

Activitate necesară 
implementării 

Termen de 
realizare 

Responsabil Buget Rezultate Raport de 
monitorizare 
 

Raport de 
evaluare 
 

Elaborarea standardului 
ocupațional Profesor 
Educație 
Timpurie(include și 
etapa de consultare cu 
specialiștii în domeniu) 

03/2020 Initiatori: 
ACEDO si 
Univ. 1 
Decembrie 
1918 

Pt 
minister – 
0.00 

ANC 
Curriculum 
Analiza 
ocupationala 

  

Adoptarea standardului 
ocupațional Profesor 
Educație Timpurie în 
comisie din Ministerul 
Muncii și Protecției 
Sociale 

08/2020 ANC/MMuncii  SO+curricula 
adoptate si 
publicate pe site 
ANC 

  

Implementarea 
Standardului prin 
eleborarea de programe 
de învățământ la nivelul 
universităților sau 
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adaptarea celor 
existente  

Formarea specialiștilor NA Furnizori de 
formare 
acreditati 

0,00 Autorizatii ANC 
solicitate si 
emise 
Oferte 
educationale 

  

Încadrarea specialiștilor 
în sistemul de educație 
timpurie 

Data incepere – 
ianuarie-februarie 
2021 

 0,00 Cresele 
gestionate de CL 

  

 

Anexe: 
Anexa I-  Propunere direcții pentru Standard Ocupațional – PROFESOR EDUCAȚIE TIMPURIE 
Anexa II - Analiză de impact privind politicile publice actuale în domeniul educației timpurii în România și la nivel European 
Anexa III- Rapoarte, liste de prezență, minute din cadrul procesului de consultare cu specialiștii în domeniu 
Anexa IV- Analiza cost-beneficiu 
Anexa V- Completări la fundamentare și motive 
Anexa VI – Surse bibliografice 
Anexa VII- Alte recomandări privind comunicarea părinților cu personalul instituțiilor de educație timpurie 
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ANEXA I 
Varianta I 
 
 

Standard ocupațional - DRAFT I 
 

 
PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE 

 
 

 
 
LEGISLAŢIE : 

 
 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011; 
 ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 
 Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul 1/15.04.2000; 
 Contractul de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la MMJS-DDS cu nr. 435/17.04.2019; 
 Standardelor specifice pentru învăţământul preşcolar, aprobate cu OMECTS 4688 din 29 iunie 2012; 
 OMECTS 6143/2011 privind evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 
 OMEN 3597/2014 privind modificarea metodologiei de evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 
 Legii nr. 53 actualizată- Codul muncii cu completări şi modificări ulterioare – art.39, lit. aliniatul 2 lit.a; 
 Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 
 O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar, aprobat prin OM 4464/2000; 
 Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat cu OMEN nr. 4694/2019; 
 O.M. nr. 5132/2009 şi Precizările MEN nr. 46267/28.09.2010 privind consilierea părinților; 
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 Precizările PRET; 
 Scrisorilor metodice emise de MEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE 
COMPETENŢE 

 
 

 
 

A. UNITATEA  DE COMPETENŢĂ - COMPETENŢE DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ: 
 

 Utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/verticală, complexă, diversificată şi specifică; 
 Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientarii helping”; 
 Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare; 
 Facilitarea comunicarii profesor educaţie timpurie-copii-părinţi-alte cadre didactice ; 
 Valorificarea metacomunicarii în optimizarea relaţiilor între cadre didactice; 
 Exprimarea orală cursivă, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale/orale, a semnificaţiilor mijlocite de limbajul 

scris; 
 Utilizarea creativă şi expresivă a limbajului oral; 
 Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării; 
 Realizarea unor proiecte de parteneriat grădiniţă-familie-comunicare de probleme educative (educaţie nonformală/informală);  
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 Evaluarea/autoevaluarea competenţelor profesionale. 
 

A.1. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA CU COPIII 
 
           CRITERII DE REALIZARE: 

1. Identificarea capacităţii de comunicare, de analiză şi de implicare în sprijinirea iniţiativelor copiilor de a desfaşura activităţi de învăţare; 
2. Identificarea barierelor de comunicare şi relaţionare cu copiii de vârsta antepreşcolară/ preşcolară; 
3. Stabilirea coordonatelor formării continue a subiectului evaluat în vederea desfăşurării eficiente a activităţilor specifice descrise în 

standard. 
 

A.2. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA CU COLEGII/ ALŢI PARTENERI  EDUCAŢIONALI  DIN COMUNITATE  
 
 
     CRITERII DE REALIZARE: 

 Capacitatea de a colabora cu colegii/alţii parteneri educaţionali din comunitate, în vederea creşterii (sporirii) randamentului 
profesional; 

 Evaluarea modului în care subiectul posedă cunoştinţe despre tehnicile de comunicare şi de lucru în echipă. 
 

B. UNITATEA  DE COMPETENŢĂ - COMPETENŢE METODOLOGICE 
 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 
 
 

 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de psihologie şi pedagogie preşcolară în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 
didactice cu copiii; 

 Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei şi cu nivelul grupei la care profesorul pentru educaţie 
timpurie îşi desfăşoară activitatea; 

 Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ; 
 Proiectarea şi utilizarea de strategii didactice eficiente în procesul de predare-învăţare-evaluare; 
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 Aplicarea corectă a metodicii predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii în procesul de predare-învăţare –evaluare; 
 Abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne, în vederea stimulării, formării şi dezvoltării capacităţilor de cunoaştere ale copilului; 
 Manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative în plan profesional; 
 Evaluarea/autoevaluarea competenţelor profesionale. 

  
B.1. COMPETENŢA DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE 

 
            CRITERII DE REALIZARE: 
 

1. Urmărirea rigurozităţii ştiinţifice şi didactice a proiectelor activităţilor didactice; 
2. Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei şi cu nivelul grupei; 
3. Identificarea necesarului de formare în scopul ameliorării sau dezvoltării parametrilor caracteristici activităţilor descrise. 

 
C. UNITATEA  DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 
 

 Accesarea cu uşurinţă a conceptelor cu care operează evaluarea şi a teoriilor moderne în domeniu; 
 Proiectarea unei evaluări eficiente; 
 Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individuală/de grup; 

 
C.1. COMPETENŢE DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE 

 
  
 
CRITERII DE REALIZARE: 
 

1. Identificarea capacităţii de proiectare a evaluării copiilor; 
2. Evidenţierea competenţelor educatoarei de a proiecta probele şi itemii de evaluare, aplicare şi corectare a cestora; 



 
 

 

 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

3. Identificarea competenţelor educatoarei/institutorului de valorificare a rezultatelor evaluării în atingerea obiectivelor procesului instructiv-
educativ. 

 
D. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE PSIHO-SOCIALE 

 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 
 

 Aplicarea normelor general-valabile (de igienă, de circulaţie, de estetică, ecologie etc.) de comportament civic, pro social, în vederea 
transmiterii acestora persoanelor cu care intră în contact (copii, părinţi, colege, alţi membrii ai comunităţii); 

 Selectarea şi aplicarea unor componente adecvate, de adaptare eficientă şi rapidă la schimbările de natură socială; 
 Operarea cu metode şi tehnici eficiente de cunoştere a naturii umane, în vederea unei comunicări eficiente cu toţi partenerii; 
 Identificarea şi aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de lucru cu copiii, în vederea stimulării şi facilitării procesului de socializare a 

acestora; 
 Identificarea situaţiilor conflictuale într-o relaţie, analizarea acestora şi rezolvarea optimă a conflictului; 
 Asumarea rolului social pentru care a optat, în contextul unei imagini de sine adecvată propriei personalităţi. 

 
CRITERII DE REALIZARE: 
 

1. Identificarea capacităţii de adaptare rapidă la schimbările de natură socială prin modificarea comportamentului de tip tradiţional; 
2. Evidenţierea capacităţii de a-şi asuma răspunderea pentru formarea unor trăsături socio-morale ale copiilor, în noul context educaţional; 
3. Selectarea metodelor noi de organizare a activităţiilor didactice curriculare şi extracurriculare; 
4. Identificarea disponibilăţii de a coopera cu părinţii/comunitatea în scopul realizării unui parteneriat autentic în educaţie. 

 
 
 

E. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ: 
 

 Adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare în plan profesional; 
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 Selectarea metodelor optime în vederea asigurării formării deprinderilor practice. 
 
CRITERII DE REALIZARE: 

1. Utilizarea eficientă a mijloacelor şi tehnicilor multimedia în procesul instructiv-educativ. 
2. Aplicarea şi exersarea, într-o manieră creativă, a schemelor de acţiune în vederea dobândirii/perfecţionării deprinderilor practice. 

 
 

F. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE DE MANAGEMENT AL CARIEREI 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ: 
 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental; 
 Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea  „situaţiilor de criză”; 
 Manifestarea unor conduite (auto) reflexive; 
 Formarea la copii a deprinderii pentru elaborarea unui plan de acţiune eficientă în pregătirea examenelor, concursurilor, competiţiilor 

etc.; 
 Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţiile de competiţie, examen, concurs etc.; 
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (examinator / examinat / concurent / supraveghetor). 

 
       CRITERII DE REALIZARE: 

1. Manifestarea unor conduite autoreflexive, eficiente de către cadrul didactic; 
2. Identificarea aspectelor din propria activitate care necesită modificări adaptive la orientările educaţionale moderne; 
3. Integrarea şi operaţionalizarea cunoştinţelor de tip organizaţional. 
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VARIANTA II 
 

Standard ocupațional - DRAFT I 
 

 
PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE 

 
 

 
 
LEGISLAŢIE : 

 
 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011; 
 ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 
 Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul 1/15.04.2000; 
 Contractul de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la MMJS-DDS cu nr. 435/17.04.2019; 
 Standardelor specifice pentru învăţământul preşcolar, aprobate cu OMECTS 4688 din 29 iunie 2012; 
 OMECTS 6143/2011 privind evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 
 OMEN 3597/2014 privind modificarea metodologiei de evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 
 Legii nr. 53 actualizată- Codul muncii cu completări şi modificări ulterioare – art.39, lit. aliniatul 2 lit.a; 
 Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 
 O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar, aprobat prin OM 4464/2000; 
 Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat cu OMEN nr. 4694/2019; 
 O.M. nr. 5132/2009 şi Precizările MEN nr. 46267/28.09.2010 privind consilierea părinților; 
 Precizările PRET; 
 Scrisorilor metodice emise de MEN 
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

2.  REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 
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UNITATEA/ ELEMENTE DE 
COMPETENȚĂ 

CRITERII DE REALIZARE: 
 

1.PROIECTAREA ACTIVITĂȚII  

1.1 Respectarea Curriculumului pentru 
educație timpurie, aprobat cu nr. 
4694/2019, a Reperelor fundamentale 
pentru educație timpurie, a normelor de 
elaborare a documentelor de proiectare, 
precum și adaptarea acestora la 
particularitățile grupei/clasei. 

1. Studierea noului Curriculum pentru educație timpurie,  2019, a Reperelor 
fundamentale pentru educație timpurie; 

2. Studierea/ aprofundarea metodologiei de aplicare a planului de învăţământ pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă între 2/3-5/6 ani; 

3. Studierea scrisorilor metodice emise de MEN ca repere pentru aplicarea 
curriculumului naţional pentru educație timpurie; 

a. Corelarea conţinutului disciplinelor de învăţământ şi a activităţilor de învăţare 
cu obiectivele urmărite, prevederile noului curriculum şi timpul de învăţare; 

b. Elaborarea proiectării anuale şi semestriale  conform precizărilor 
Curriculumului pentru educație timpurie; 

c. Elaborarea proiectării curriculare a conţinuturilor învăţării prin corelarea cu 
temele anuale de studiu, cu competențele vizate la nivelul unui domeniu de 
dezvoltare, cu perioada din anul şcolar, cu evenimente în desfăşurare etc. 

d. Elaborarea programului zilnic de activitate în funcţie de criteriile/ cerinţele 
pedagogice şi igienice (curba de efort, vârsta copiilor); 

e. Implicarea beneficiarilor, copiilor şi a părinţilor în proiectarea activităţilor de 
predare, învăţare, evaluare prin alegerea temelor proiectelor, alegerea 
temelor săptămânale; 

f. Colaborarea cadrelor didactice pentru elaborarea proiectărilor anuale, 
semestriale, săptămânale (se face în echipă, profesorii aceleiaşi grupe, de 
la acelaşi nivel de vârstă, din aceeaşi tură etc. şi ţine cont de prevederile 
metodologiei specifice de aplicare a planului de învăţământ);  

4. Prezentarea, spre avizare, a proiectării curriculare, comisiei de curriculum, 
directorului; 

5. Elaborarea proiectelor didactice ţinând cont de respectarea cerinţelor metodice, 
rigoarea conţinuturilor ştiinţifice; 

6. Corelarea proiectării didactice cu: 
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- evaluarea iniţială a preşcolarilor; 
- particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor; 
- obiectivele propuse în conformitate cu prevederile “Curriculum-lui pentru educație 
timpurie”; 

7. Valorificarea achiziţiilor anterioare dobândite prin educaţia formală, nonformală şi 
informală; 

8. Proiectarea activităţilor pe domenii experienţiale/ activităţi integrate, a jocurilor şi 
activităţilor alese, a activităţilor de dezvoltare personală (rutine, tranziţii, activităţi de 
dezvoltare personală) astfel încât să asigure centrarea pe copil, dezvoltarea 
competențelor generale și a competențelor specifice. 

1.2. Implicarea în activitățile de 
proiectare a ofertei educaționale la 
nivelul unității. 

1. Respectarea noilor reglementări legale privind dezvoltarea și proiectarea CDŞ, în 
conformitate cu OM MEN nr. 4694/02.08.2019 cu privire la organizarea activităților 
opționale; 

2. Implicarea în proiectarea ofertei educaționale pentru personalizarea acesteia şi 
pentru a diversifica modalităţile prin care se realizează diferenţierea în învăţare. 

1.3. Folosirea tehnologiei informării și 
comunicării (TIC) în activitatea de 
proiectare. 

1. Proiectarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate 
cu situaţiile concrete din grupă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (tabla 
interactivă, laptop, soft-uri educaționale, platforme educative, etc.); 

2. Utilizarea TIC în elaborarea proiectărilor curriculare; 
3. Proiectarea activităţilor de predare-învăţare  care presupun utilizarea TIC; 
4. Proiectarea/identificarea soft-urilor educaţionale avizate de MEN pentru toate 

domeniile experienţiale/categoriile de activităţi/reactualizarea listei soft-urilor 
utilizate.  

1.4. Proiectarea unor activități 
extracurriculare corelate cu obiectivele 
curriculare, nevoile și interesele 
educabililor, planul managerial al 
unității. 

1. Elaborarea planului managerial al activităţilor extracurriculare/calendarului 
activităților extracurriculare la nivelul grupei, prezentarea  acestuia, spre avizare, 
consilierului educativ/ directorului; 

2. Proiectarea activităţilor extracurriculare în strânsă corelaţie cu proiectul de 
dezvoltare instituțională/ planul operaţional/ planul managerial şi cu oferta 
educaţională; 
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3. Proiectarea activităţilor extracurriculare în acord cu interesele beneficiarilor, 
structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinţele educaţiei interculturale/ pentru 
diversitate.Activităţile extraşcolare se vor planifica şi desfăşura lunar, cu participarea 
părinţilor şi a altor parteneri educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, 
poliție, agenţi economici, ONG-uri etc.). 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE  

2.1. Utilizarea unor strategii didactice 
care asigură caracterul aplicativ al 
învățării și formarea competențelor 
specifice. 

1. Utilizarea strategiilor didactice de predare – învăţare – evaluare respectând 
particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor; 

2. Utilizarea strategiilor didactice în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui copil, 
de stilul de învăţare, profilul inteligenţelor multiple, de tipul de învăţare adecvat; 

3. Utilizarea metodologiilor specifice care răspund nevoilor afective, de cunoaştere, de 
acţiune şi de afirmare a individualităţii copilului; 

4. Utilizarea metodelor activ – participative care valorifică potenţialul fiecărui copil în 
contexte interactive reale; 

5. Utilizarea strategiilor educaţionale care promovează conştientizarea şi formarea la copii 
a unor comportamente în direcţia toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu 
CES, a copiilor cu dizabilităţi, a copiilor supradotaţi, a copiilor de diferite etnii, a copiilor 
cu boli cronice, a copiilor cu situaţie socio-economică deficitară. 

6. Utilizarea strategiilor educaționale însușite la cursurile de formare, a activităților 
derulate în cadrul proiectului Proiectelor Erasmus+. 

2.2.  Utilizarea eficientă a resurselor 
materiale din unitatea de învățământ în 
vederea optimizării activităților 
didactice-inclusiv a resurselor TIC. 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Utilizarea materialelor didactice în conformitate cu „Standardele privind materialele de 
predare învăţare în educaţia timpurie” aprobate prin OM nr. 3850/2010; 

2. 2. Selectarea materialelor şi a auxiliarelor curriculare avizate de MEN; 
3. 3. Selectarea resurselor materiale în funcţie de specificul unităţii şcolare, particularităţile de 

vârstă şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale preşcolarilor; 
4. 4. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul activităţilor de predare-învăţare –evaluare/la cel puțin 

90% dintre activitățile planificate; 
5. 5. Integrarea soft-urilor educaţionale avizate de MEN în diferite tipuri şi momente ale 

activităţii. 
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2.3. Diseminarea, evaluarea și 
valorizarea activităților realizate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Produsele activităţii copiilor (desene, picturi, lucrări plastice, fişe de muncă 
individuală ş.a.) sunt expuse zilnic în spaţii special amenajate, vestiare, săli de 
grupă; 

2. Periodic sunt expuse portofoliile proiectelor tematice care cuprind produsele 
activităţii copiilor pe durata derulării proiectului (începând cu scrisoarea către 
părinți...); 

3. În institutie se organizează expoziţii tematice cu lucrări executate de copii cu prilejul 
diferitelor evenimente, sărbători naţionale sau/ şi religioase, târguri educaţionale 
ş.a.; 

4. Produsele activităţii copiilor sunt prezentate pe site-ul instituţiei/topicul grupei. 

2.4. Organizarea și desfășurarea 
activităților extracurriculare, 
participarea la acțiuni de voluntariat. 
 
 
 
 
 

1. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare cuprinse în calendarul 
activităților pe grupă/unitate; 

2. Participarea directă la organizarea și desfășurarea activităților de voluntariat în 
cadrul SNAC, a proiectelor educaționale, în colaborare cu ONG-uri, fundații ș.a.; 

3. Contribuția efectivă la organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare  
cuprinse în CAEN, CAERI, CAEJ în care este implicată instituția și/sau în 
parteneriat cu alte instituții. 

2.5. Formarea deprinderilor de studiu 
individual și în echipă în vederea 
formării/dezvoltării competenței de ,,a 
învăța să înveți”. 
 
 
 
 

1. Formarea deprinderilor de a învăţa prin activităţi specifice, în care copilul este autor 
al propriei învăţări, prin implicarea sa activă şi prin interacţiunea cu mediul, în 
contexte semnificative pentru vârsta şi particularităţile sale individuale; 

2. Formarea/dezvoltarea competenței de “ a învăța să înveți” bazându-se pe 
achizițiile/experiențele de viață anterioare, astfel încât să poată utiliza cunoștințele 
în contexte variate, în grădiniță, la școală și pe tot parcursul vieții.  
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3. EVALUAREA REZULTATELOR 
ÎNVĂȚĂRII 
 

 

3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, 
a procedurilor de evaluare și a 
rezultatelor activităților de evaluare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informarea beneficiarilor indirecți/părinților  privind  procedurile de evaluare și 
rezultatele obținute la evaluările iniţiale (la începutul anului şcolar), formativ-continue 
(pe toată durata semestrelor), sumative/ finale (la sfârşitul semestrelor), perioadele 
de desfășurare a evaluărilor; 

2. Informarea părinților cu privire la formele de evaluare, obiectivele, instrumentele şi 
criteriile de evaluare utilizate în cadrul unor mese rotunde, a şedinţelor cu părinţii, 
ș.a.; 

3. Informarea sistematică a părinților cu privire la progresul (regresul) înregistrat de 
preşcolari, competențele atinse/în curs de dezvoltare, a comportamentelor 
observate şi înregistrate în listele de comportamente; 

4. Întocmirea listei de comportamente, raportată la domeniul de dezvoltare, 
competențele generale și competențele specifice, la norme de grup și la progresul 
copilului în raport cu el însuşi. 

3.2. Aplicarea testelor predictive, 
interpretarea și comunicarea 
rezultatelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informarea permanentă a părinților privind rezultatele şcolare, inclusiv la evaluările 
inițiale, formativ-continue și sumative ;  

2. Comunicarea rezultatelor activității copilului în afara grupei (participarea la 
concursuri, prezentarea unor dovezi/materiale din care rezultă preocuparea copilului 
pentru dans, pictură, gimnastică etc.); 

3. Interpretarea rezultatelor (diagrame, grafice, informaţii asupra percepţiei de către 
copil asupra propriei prestaţii, comentarii suplimentare, planuri de intervenţie 
personalizate, corespondenţa/comunicarea cu părinţii). 

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de 
evaluare, inclusiv a celor din banca de 

1. Utilizarea instrumentelor specifice de evaluare, a indicatorilor comportamentali 
pentru înregistrarea competențelor raportate la comportamentele aşteptate, (cum ar 
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instrumente de evaluare unică. 
 
 
 
 

fi utilizarea codurilor specifice pentru fiecare categorie de activitate /domeniu) şi 
înregistrarea comportamentului în lista de comportamente („A – comportament atins, 
D – comportament în dezvoltare, NS – comportament care necesită sprijin). 

3.4. Promovarea autoevaluării și 
interevaluării.  
 
 
 

1. Utilizarea sistematică a autoevaluării și interevaluării (la sfârşitul fiecărei activităţi/ 
zile) cu privire la conţinutul învăţării, rezultatele obţinute în activităţile individuale sau 
comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi întâmpinate. 

3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor 
educaționali. 
 
 

1. Aplicarea de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor 
privind evaluarea rezultatelor școlare; 

2. Interpretarea rezultatelor și luarea unor măsuri ameliorative, dacă este cazul; 

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului 
educațional ca element central al 
evaluării rezultatelor învățării. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborarea portofoliului educațional al copiiilor care cuprinde: 
- lista cu indicatorii comportamentali pe domenii de dezvoltare (cf. noului curriculum); 
- observații asupra evoluției copilului/după caz, la grupa mare, fișa de apreciere a 

progresului individual  a copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare; 
- lucrări de-ale copilului; 
- poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului 

școlar. 

4.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
 

 

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli 
de conduită, atitudini, ambient) pentru 
desfășurarea activităților în conformitate 
cu particularitățile clasei de elevi. 

1. Amenajarea  spațiului educațional în conformitate cu particularitățile grupei: centrele 
de interes - sistematic îmbunătățite/reamenajate;  
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2. Utilizarea instrumentelor de lucru cu copiii: harta prezenței (catalogul în imagini), a 
aniversărilor, a evenimentelor, tabela responsabilităților, calendarul naturii, un ceas, 
jurnalul grupei, regulile grupei; 

3. Stabilirea unui cadru adecvat care să asigure siguranța copiilor și starea de bine; 
4. Stabilirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii 

educatoare - copil, copil - copil, cooperarea şi interacţiunea eficientă; 
5. Utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 

4.2. Monitorizarea comportamentului 
elevilor și gestionarea situațiilor 
conflictuale. 
 
 
 
 
 

1. Observarea, înregistrarea 
/monitorizarea comportamentului, consemnarea observaţiilor asupra copiilor în Caietul de 
observații/Observator şi a progresului individual al copiilor în Fişele de apreciere a 
progresului individual al copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare (Anexele 3 și 4) 
sau în alte instrumente de monitorizare/înregistrare avizate de MEN ; 

2. Utilizarea unor strategii adecvate de prevenire și reducere a situaţiilor conflictuale 
între copii, cât şi de rezolvare a acestora, descoperirea cauzelor care duc la apariția 
unor stări conflictuale; 

3. Gestionarea eficientă, sub semnul valorilor moral-civice, a situaţiilor conflictuale. 

4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea 
diferențiată a elevilor. 
 
 
 
 
 
 

1. Acordarea de sprijin copiilor în funcţie de particularităţile psihofizice ale acestora, 
dovedind o foarte bună cunoaştere a copilului în ceea ce priveşte temperamentul, 
priceperile şi deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de 
personalitate; 

2. Desfăşurarea educaţiei individualizate/ diferenţiate, adaptate nevoilor specifice şi 
personalităţii copilului, respectând ritmul propriu al acestuia. 

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea 
exemplelor de bună practică. 
 
 

1. Oferirea ocaziilor favorabile pentru a trezi în copil bucuria de a învăța; 
2. Valorizarea exemplelor de bună practică pentru a stimula copiii în activitate/joc. 
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5.MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL 
DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

 

5.1. Valorificarea competențelor 
științifice, didactice și metodice 
dobândite prin participarea la 
programele de formare 
continuă/perfecționare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Valorificarea competențelor științifice și metodice dobândite prin: 
- participarea la programe de formare/cursuri de perfecţionare acreditate conform legislaţiei 
în vigoare, prin CCD şi ISJ, la nivel de judeţ, cursuri organizate la nivel naţional de MEN; 
- participarea periodică la programe de formare continuă astfel încât să acumuleze, la 
fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 
definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile; 
- grade didactice/evoluţia în carieră: prin gradul didactic II şi gradul didactic I; 
- manifestări  ştiinţifice: participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi metodice, 
simpozioane, conferinţe ş.a., la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. 

5.2. Implicarea în organizarea 
activităților metodice la nivelul comisiei 
metodice/cercului pedagogic de 
specialitate. 
 
 
 
 

1. Implicarea în organizarea activităţii metodice şi psihopedagogice: 
-  la nivelul unităţii de învăţământ/comisiei metodice (cf. precizărilor legale din Curriculum 
pentru educație timpurie, 2018; 

5.3. Realizarea/actualizarea portofoliului 
profesional  și dosarului personal. 
 
 

1. Realizarea/ actualizarea dosarului personal, prezentarea la secretariatul grădiniței a 
documentelor solicitate pentru încadrare, salarizare/ SIIIR; 

2. Realizarea portofoliului profesional cf. ROFUIP. 
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5.4. Dezvoltarea capacității de 
comunicare și relaționare în interiorul și 
în afara unității (cu elevii, personalul 
școlii, echipa managerială și cu 
beneficiarii din cadrul comunității-
familiile elevilor). 
 
 
 

1. Respectarea procedurii de comunicare internă, externă și instituțională: 
2. Comunicarea  formală internă: cu preșcolarii, personalul instituţiei, echipa 

managerială; 
3. Comunicare externă cu părinții prin modalitățile specifice cunoscute;  
4. Comunicare instituțională cu reprezentanții comunității locale, partenerii 

educaționali. 

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi 
civice (limbaj, ţinută, respect, 
comportament), respectarea şi 
promovarea deontologiei profesionale 
 
 
 
 

1. Manifestarea atitudinii morale și civice: Limbaj îngrijit/elevat, ținută decentă, 
ireproșabilă, respect pentru copiii și adulții cu care lucrează, punctualitate, maximă 
responsabilitate, implicare și dedicație pentru respectarea culturii organizaționale; 

2. Folosirea serviciilor instituţiei numai în scopuri educaţionale; 
3. Promovarea deontologiei profesionale. 

6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA 
INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

 

6.1. Dezvoltarea de parteneriate și  
proiecte educaționale în vederea 
dezvoltării instituționale. 
 

1. Iniţierea de noi parteneriate educaţionale; 
2. Implicarea în organizarea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale; 
3. Implicarea în elaborarea proiectelor educaționale în vederea cuprinderii în CAEN, 

CAERI, CAEJ; 
Inițierea, implicarea în derularea proiectelor Erasmus+ . 

6.2.Promovarea ofertei educaționale. 
 

 
 

1. Utilizarea sistematică a modalităţilor de promovare a ofertei educaţionale a instituţiei 
(postarea exemplelor de bună practică, organizarea de expoziţii cu produsele 
activităţii copiilor, contribuţie la editarea pliantelor, broşurilor educative, flyerelor, 
afişelor  de promovare a proiectelor/activităţilor desfăşurate); 
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2. Respectarea procedurii de promovare a ofertei educaționale. 

6.3 Promovarea imaginii școlii în 
comunitate prin participarea și 
rezultatele elevilor la olimpiade, 
concursuri, competiții, activități 
extracurriculare și extrașcolare. 
 
 

1. Afișarea rezultatelor școlare și extrașcolare (diplome, adeverințe, atestate) în 
instituţiei. 

2. Promovarea imaginii instituţiei prin: broşuri, pliante, flyere, afișe publicitare, pagina 
web, articole în presa, bloguri etc. 

6.4.Realizarea/participarea la 
programe/activități de prevenire și 
combatere a violenței și 
comportamentelor nesănătoase în 
mediul școlar, familie și societate.  
 
 
 

1. Promovarea nondiscriminării şi egalităţii de şanse, respectarea structurii etnice a 
populaţiei şcolare şi a cerinţelor educaţiei interculturale/ pentru diversitate; 

2. Asumarea răspunderii pentru formarea unor trăsături socio-morale ale copiilor în 
noul context educaţional; 

3. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 
de prevenire şi combatere a comportamentelor negative. 

6.5 Respectarea normelor, procedurilor 
de sănătate și securitate a muncii și de 
PSI și ISU pentru toate tipurile de 
activități desfășurate în cadrul unității de 
învățământ precum și a sarcinilor 
suplimentare. 
 
 

1. Participarea la instruirile PSI și SSM; 
2. Respectarea normelor și a procedurilor specifice pentru toate tipurile de activități 

desfășurate în instituţiei. 
3. Implicarea copiilor  în activități specifice de educație PSI și SSM. 
4. Organizarea și desfășurarea activităților/campaniilor de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătăţii. 

 6.6. Implicarea activă în crearea unei 
culturi a calității la nivelul organizației. 
 
 
 

1. Participarea activă la crearea unei culturi a calității la nivelul instituţiei, cooperare cu 
CEAC pentru asigurarea calității, orientare spre obţinerea de rezultate superioare, 
raportate la standarde şi spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor 
educaţiei. 
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7.CONDUITA PROFESIONALĂ  

7.1. Manifestarea atitudinii morale și 
civice (limbaj, ținută, respect, 
comportament). 
 

1. Manifestarea atitudinii de respect pentru toţi partenerii educaţionali;  
2. Respectarea RI, ROF și a Codului etic al instituţiei. 

 

7.2. Respectarea și promovarea 
deontologiei profesionale. 

1. Respectarea și promovarea normelor de conduită și a obligațiilor etice specifice 
profesorului pentru rducaţia timpurie. 

 
 

 
 


