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,,Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat  a fost uitat.” 

                                                                     Burrhus Frederic Skinner 

 

 ARGUMENT  

       

 

           Palatul Copiilor Iaşi se evidenţiază în contextul educaţional actual, printr-o  ofertă curriculară variată, prin 

activităţi diverse şi performante, cu vizibilitate mare, elevii fiind antrenaţi în manifestări artistice desfăşurate   pe scene 

importante din oraşul Iaşi, din ţară şi străinătate dar şi în diverse spaţii expoziţionale, galerii de artă, ateliere şi laboratoare,  

recunoscute, apreciate şi  premiate în  plan local, la nivel naţional şi internaţional. Prestigiul câştigat în timp impune 

cadrelor didactice, cu experienţă în sfera educaţiei nonformale şi rezultate deosebite la competiţii naţionale şi internaţionale, 

o preocupare constantă pentru identificarea acelor demersuri educaţionale eficiente, acordate priorităţilor naţionale şi 

europene, care să asigure dezvoltarea fiecărui beneficiar  primar  al educaţiei desfăşurate în cadrul numeroaselor cercuri, cu 

accent pe valori şi descoperirea propriei vocaţii.  

 Instituţie cu un remarcabil palmares,  impune  o proiectare managerială eficientă, cu obiective de înaltă exigenţă, în 

acord cu priorităţile naţionale şi europene. 
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 CONTEXT LEGISLATIV  -Legi şi documentele  care stau la baza elaborării P.D. I. : 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale actualizare 08.09.2021; 

 Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual 

din autoritățile și instituțiile  publice; 

 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă; 

 Hotărâre nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006; 

 Legea nr. 35 din 2007  privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

 Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023 

 Ordin nr. 4.224/06.07. 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru 

dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor 

profesionale transferabile 

 Ordin nr. 3.343/8.03.2022 privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, 

nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_%203505_2022_2023.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_3343_2022.pdf
http://www.edu.ro/sites/default/files/O%20R%20D%20I%20N%20comun%20ME%205.338_2021%20%2B%20MS%201.082_2021aprobare%20masuri%20organizare%20activitati%20scoli%20SARS-CoV-19.pdf
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condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu 

Ministerului Sănătății: nr. 707/8.03.2022)  

 Ordin nr. 3.123/09.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare 

 Ordinul nr 4183/4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar (ROFUIP) 

 Ordinul nr. 4880/09.08.2006, privind aplicarea standardelor pentru evaluarea și acreditarea periodică a palatelor/cluburilor; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministrul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016;                                                                                                                         

 Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

conform OMEN nr. 4619 din 22.09.2014, cu completările și modificările ulterioare; 

 OBIECTIVELE STRATEGIEI EUROPA 2020, capitolul IV. Educaţie; 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_3_123_2022.pdf
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 Regulamentul  UE 2016/679 General Privind Protecția Datelor (GDPR) – Reguli privind  gestionarea  și prelucrarea 

datelor personale ale angajaților; reactualizat în 2018; 

 Ordinul nr. 3027/2018  pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016; 

 Regulament- cadru de organizare  și fucționare a unităților  de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru 

nr. 5447/31.08.2020, cu completările și modificările  ulterioare; 

 Ordinul 4624/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a unităților (palatelor și cluburilor 

copiilor) care oferă activitate extrașcolară; 

 Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul unităților care oferă activitate extraşcolară; 

 Regulamentul Intern al Palatului Copiilor Iași; 

 Ordinul nr. 4831din 30 august 2018 privind aprobarea  Codului cadru  de etică al personalului didactic din învățământul 

preuniversitar; 

  Codul de conduită etică al Palatului Copiilor Iași; 

 OMENCŞ 5034/29.08.2016 pentru aprobarea metodologiei de organizare a programului naţional Şcoala altfel; 

 Ordinul nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea "şcolilor verzi" 

 Ordinul 3060 din 2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi 

de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

 OMENCS 3637/2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a 

taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; 
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 OMEN 3220/19 februarie 2018 pentru desfășurarea programului Școala altfel; 

 Nota MENCŞ nr. 32589/19 aprilie 2016 referitoare la reducerea/ transferul posturilor de la palatele şi cluburile copiilor 

numai în baza acordului scris al MENCŞ; 

 OMEN 5235 din 02 octombrie 2018 cu privire la Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. 

 ORDIN nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru 

prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi – actualizat în  octombrie 2019;  

 ORDIN nr. 3141 din 8 februarie 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru 

Desegregare şi Incluziune Educaţională- actualizat în  oct. 2019; 

 ORDIN nr. 4789 din 19 august 2019 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională- 

actualizat în  octombrie 2019; 

 ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar- 

actualizat în  octombrie 2019; 

 ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru desegregare şcolară şi creşterea 

calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, actualizat în octombrie 2019; 
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 Plan Teritorial Comun de Acțiune – Cadru  pentru creșterea  gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școalar 

2020 -2021; 

 Plan Teritorial Comun de Acțiune –  al Palatului Copiilor Iași și structurile acestuia; 

 Ordin nr. 3235/04.02.2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță  epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor  cu virusul 

SARS-CoV -2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății, nr. MS: 93); 

 Ordin nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei- privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu character personal. 

 Ordinul comun  ME/MS nr. 5196/1756/03.09. 2021 ORDIN nr. 5196 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
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 3.1    Viziunea 

 Asumarea rolului de modelator educațional nonformal, creator de valori, formator de competenţe și  atitudini adaptabile 

societăţii viitoare.  

 

 

 

 

 

 

    

 3.2     Misiunea 

 

Palatul Copiilor oferă educaţie nonformală de înaltă calitate în scopul dezvoltării aptitudinilor, deprinderilor, a 

caracterului moral şi a competenţelor practice, axată pe petrecerea timpului liber în mod plăcut, organizat şi util, în scopul 

facilitării integrării tinerilor în societatea românească în concordanţă cu dezvoltarea noului Stat de Drept liber, democratic 

şi a noilor exigenţe Europene. 
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 VALORI PROMOVATE:  

         P OLITEȚE                                   

          A MICIȚIE                                

             L OIALITATE                            

               A SUMARE   

                 TRANSPARENȚĂ 

                   U NICITATE 

                      L IBERTATE 

                                             COMPETENȚĂ 

                                               O RIGINALITATE 

                                                  P RESTANȚĂ 

                                                    I NOVAȚIE 

                                                      I NCREDERE 

                                                        L EGALITATE 

                                                         O NESTITATE 

                                                           RESPONSABILITATE 

 

                                                                                                        I NTEGRITATE 

                                                                                                         A BILITATE 

                                                                                                           SINCERITATE 

                                                                                                             IMPLICARE 
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Ceremonii și sărbători ale Palatului Copiilor  Iași 

o Toamna la Palat 

 ”Educația unește Europa”- Proiect de educație civică și cetățenie democratică-on line, lunar  în funcție de ziua 

națională a fiecărui stat european 

 ”Ziua Educației Nonformale” - 09.10.2022 

 ”Săptămâna Mondială a Reciclării”, ”Implică-te acum! Participă și tu la curațenia orașului nostru!” 06-13.10.2022 

  „Diamantele Iașului”, Festivalul județean de muzică vocală și creație muzicală,  octombrie 2022 

  ”IA ȘI green bag, creează și responsabilizează pentru eco-ul naturii! - concurs  național  de protecția mediului  20-24 

octombrie 2022 

 ”Armonii cromatice” -  Expoziție de pictură pe pânză ”Magia poveștilor”, ediția a IX-a, dec.2021.- ian. 2023 

o Iarna la Palat   

 ”Ziua Natională a României”, 1 Decembrie 2021-Expoziţia tematică de fotografie  

 ”Pământul–planeta verde”, Proiect de parteneriat eduațional- Reciclăm românește, 1 Decembrie 2022-2023 

 ”Finala Iașului”, Concurs de șah în parteneriat cu P. M. I. și  Complexul Comercial Era Park, Iași- decembrie 2022 

 ”Lumea copilăriei”,  Expoziție cu lucrări artisticătehnic la ediția a III-a, 06-12.12.2022 

 ”Armonii cromatice”- Expoziție de pictură pe pânză ”Magia poveștilor”, ediția a X-a, 20.12.-31.01.2022      

 ”Un oraș mai curat de sărbători” 13. 12. 2022 
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  ”Serbarea datinilor”,  Festival al datinilor și obiceiurilor de iarnă la români,  ediția a V-a – 21.12.2022 

 ”Din an în an”  Mozaic de fragmente artistice  dedicate datinilor străbune- Proiect partenerial cu C. J. Iași prin          

Ansamblul Profesionist ”Constantin Arvinte”  al C.J. Iași 

 ”soliDARi, nu solitari”,   proiect caritabil din agenda S.N.A.C., 1-20.12.2022 

  ”Călătorie în lumea colindelor” Workshop, parteneri: U.N.A.”G.Enescu”  din Iași, C.N. „O. BĂNCILĂ” Iași, 

 ”Bucuria Crăciunului”, Expoziție  cu lucrări de arte vizuale și tehnico-aplicative, 15-23.12.2022 

 ”Bucurii de sărbători” Spectacol online, 23.12.2022 

 ”Pregătiri de Moș Crăciun”, Proiect  educativ  partenerial cu elevii Centrului de Servicii Bucium, 21.12.2022 

 ”Dor de Eminescu”- Ziua Culturii Naționale- 15.01.2023, ed. a V-a. 

 

o Primăvara la Palat  

 

 ”De Dragobete”, ediția a XVI-a, 24.02.2023 

 ”Mărțișorul și simbolurile primăverii” - Expoziții concurs on line și direct, 01.03.-31.05.2023 

 ”Tradiții Pascale la români” - Expoziție cu obiecte  tematice, aprilie-mai 2023 

 ”9 mai-Ziua Europei”- 09.05.2023 Zilele Palatului Copiilor Iași  iunie 2023 

  Concurs, expoziție cu standuri ale statelor membre ale U.E. 

 ”Educația unește Europa”- Proiect educațional și multicultural, desfășurat lunar pe parcursul anului calendaristic. 
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Vara la Palat 

 Zilele Palatului Copiilor Iași iunie 2023 

 ”Aripile speranței” – Festival național transdisciplinar, 29-mai-5 iunie 2023 

 ”Festivalul sporturilor”-  1-5 iunie 2023 

  ”Zero deșeuri - Angajamnet pentru mediu!” workshop  tematic- 5 iunie 2023 

 ”Implicare = Responsabilizare”,  Proiect  de educație civică și incluziune socială, ediția a VI-a, iunie 2023 

 ”Club de vacanță” – 17. 06 - 31. 08. 2023 

 ”Magia cuvintelor” – Festival de scriere caligrafică, iulie-august 2023 

  ”Edu Teatru” - Festival județean desfășurat online, de interpretare teatrală, august 2023 

1. ANALIZA DIAGNOSTICĂ 

Analiza diagnostică a folosit urmǎtoarele surse de informaţie: 

A.  Documente de proiectare: 

 Proiectul de dezvoltare instituţionalǎ pentru perioada 2022-2026 

 Proiectul de buget pe venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar 2022-2023 

 

B. Documente de evaluare şi diagnozǎ: 

 Rapoartele de activitate ale domeniilor metodice desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2021-2022 

 Raportul de activitate pentru anul şcolar 2021 – 2022 
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 Documente de raportare financiar-contabilă 2021 şi 2022 

     C. Alte documente: 

 Documente oficiale elaborate de M.E..–Direcţia Generalǎ Educaţie şi Învǎţare pe tot Parcursul Vieţii şi Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi 

 Documente recomandate la întâlniri cu inspectorul educativ, organizate de I.S.J. Iași, precum şi cele primite  la 

întâlnirea cu directorii organizată  de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

 Date statistice din sistemul educaţional formal şi informal. 

 

1.1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

a. Informații despre instituție  

 

  Palatul Copiilor Iași înființat în anul 1953, sub denumirea  Casa Pionierilor, a pornit inițial cu șapte cercuri și a 

cunoscut o dinamică puternică în ceea ce privește numărul, dar mai ales diversitatea lor. Casa construită de marele logofăt 

Dumitrache Cantacuzino-Pașcanu și de Profira, soția sa, înconjurată cu un zid, avea în față o gradină mare cu arbori înalți iar 

în spate acareturile unei curți boierești și era cunoscută ca una dintre cele mai renumite din vremea aceea, datorită arhitecturii 

sale. 

  Începând cu anul 1875  devine reședință domnească temporară,  Carol I și invitații săi locuind aici în timpul vizitelor la 

Iași. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea palatul este cumpărat de stat pentru Corpul IV de armată, dar continuă să fie reședință 

regală pentru Carol I și prințul moștenitor Ferdinand și soția sa Maria.  În perioada primului război mondial, când  reședința 

oficială a regelui Ferdinand devine fosta casă a lui Cuza din strada Lăpușneanu (Ulița Mare),  Regina Maria împreună cu 

copiii  se adăpostesc în casa Cantacuzino-Pașcanu, pusă la dispoziție de Ministerul de Război. Rămasă în proprietatea reginei 
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Maria, după război, aceasta a donat-o Fundației ,,Regele Ferdinand “ pentru a instala aici un institut cu internat numit 

«Institutul de Educațiune „Regina Maria”, pentru educația fiicelor de ofițeri care a funcționat aici până spre sfârșitul celui de–

al Doilea Război Mondial. Între 1945-1965, clădirea devine Căminul „Ion Niculi” al studenților politehniști ieșeni, iar din 

1965 clădirea este preluată de Ministerul Învățământului și atribuită Direcției de Învățământ, devenind Casa Pionierilor. Din 

anul 1990, i se atribuie succesiv denumirea de Casa Elevilor și Adolescenților, apoi Palatul Copiilor și Elevilor, prin Decizia 

nr. 5094/1993 a Ministerului Învățământului să devină în final, Palatul Copiilor, prin Regulamentul de organizare  și 

funcționare a acestei instituții. Ultima schimbare de nume intervine după decembrie 1989 când devine Palatul Copiilor Iași. 

Clădirea din bulevardul Carol I a fost modernizată și consolidată  în perioada 1996-2007, când cursurile s-au desfășurat în 

diferite locații. Astăzi susșine activitatea  unei diversități de cercuri (pictură, pictură pe sticlă, desen, tapiserie, teatru de păpuși 

și marionete, teatru de revistă, cltură  și civilizație engleză, italiană, spaniolă, jurnalism, informatică, gimnastică aerobică, 

dans modern/ contemporan, dans sportiv,  orchestra de muzică populară, dansuri populare, muzică vocal- instrumentală, navo- 

auto- aeromodele, Prelucrări mase plastice și sticlă, Electrotehnică, Electromecanică, Machete intarsii, etc.), obținând rezultate 

notabile, premii, recunoaștere națională și international, mai ales pentru dimensiunea artistică, muzicală a activităților și 

performanțelor. Astăzi, Palatul Copiilor Iași  își desfășoară activitatea în:  

 3 sedii din Iași: B-dul Carol I, Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași,  Sere Copou 

 6 structuri din județ (Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Răducăneni, Țibănești, Belcești).  

Servicii oferite: 

o Activități  diversificate în cadrul cercurilor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Niculi


 

   

 

15 

 

o Promovarea copiilor prin manifestări artistice și spectacole în fizic sau on line   

o Participarea în expoziții de arte vizuale importante la nivel județean și național, inclusiv varianta on line 

o Promovarea tinerilor inventatori prin expoziții tematice în saloanele internaționale, proiecte de nivel național și 

internațional (inclusiv online) 

o Cluburi de vacanță 

o Activități turistice 

o Formare în activitatea extrașcolară 

b. Informaţii de tip cantitativ 

În anul şcolar 2021-2022, 6745   elevi  din grădiniţe, şcoli primare,  gimnaziale,  profesionale  şi liceale din Municipiul Iaşi 

şi din judeţ, cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani (conform OMENCŞ 4624/2015, art. 8) au  participat la activităţile desfăşurate 

în  cele  75,62 de cercuri,  49,62 din mediul urban și 26  din mediul rural. 

Număr de posturi și elevi în anul școlar 2021-2022 

LOCAŢIA 

din care:  

TOTAL 

NORME 

Didactic  

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

 

 

din 

care 

titulari 

Elevi 

înscriși 
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PALATUL COPIILOR IASI  58.62 49.62 39.5 4 5 4543 

structura  TIBANESTI 4 4 3 - - 377 

structura RADUCANENI 3 3 2 - - 
215 

structura  TG. FRUMOS 9 7.5 6 - 1.5 
659 

structura   HIRLAU 6.5 3.5 2 - 3 
394 

structura  BELCESTI 3 3 2 - - 
314 

structura  PODU ILOAIEI 6.5 5 3 1 0.5 
264 

 90.62 75.62  5 10 

 
 

TOTAL  

90.62  posturi 

6766 

 

Tabel nr. 1- Reprezentarea numerică a cercurilor de  la P.C. Iași în anul șc. 2021-2022 

 

  

‘Situatia  

CENTRALIZATOARE 

- la sfarșitul sem.I 

 

  

an școlar 2021-2022 
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Nr.crt. 

LOCATIA 

Nr. elevi  sem.I Nr. absente sem.I 

1 IASI 4543 1485 

2 TIBANESTI 377 124 

3 RADUCANENI 215 26 

4 TG. FRUMOS 659 88 

5 PODU ILOAIEI 394 6 

6 HIRLAU 314 108 

7 BELCESTI 264 154 

        

  TOTA sem. I 6766 1991 

 

 Tabel nr. 2 - Încadrarea 2021 -2022, la data de 01.09.2021 

LOCAŢIA 

din care: 

TOTAL 

NORME 

Didactic  
Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

 

din care 

titulari 

PALATUL COPIILOR IASI  

 

58.62 49.62 39.5 4 5 
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structura  ȚIBĂNEȘTI 

 

4 4 3 - - 

structura RĂDUCĂNENI 

 

3 3 2 - - 

structura  TG. FRUMOS 

 

9 7.5 6 - 1.5 

structura   HÂRLĂU 

 

6.5 3.5 2 - 3 

structura  BELCEȘTI 

 

3 3 2 - - 

structura  PODU ILOAIEI 

 

6.5 5 3 1 0.5 

 90.62 75.62  5 10 

 

 

TOTAL 

 

90.62  posturi 

 

Tabelul nr. 3 - Reprezentarea numerică a cercurilor de  la P.C. Iași în anul șc. 2021-2022 

LOCAŢIA Nr. cercuri Nr. grupe Nr. copii 

 PALATUL COPIILOR IASI  53 434,5 4543 

 structura  TIBANESTI 4 35 377 

 structura  RĂDUCANENI 3 27 215 
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 structura  TG. FRUMOS 9 65.5 659 

 structura   HÂRLAU 5 34,5 314 

 structura  BELCEȘTI 3 26 264 

structura  PODU ILOAIEI 6 45 394 

    

TOTAL 83 667,5 6766 

 

  Palatul Copiilor Iaşi  beneficiază totodată de toate utilitățile : 

 Curent electric  

 Încălzire centrală racordată la sistemul orășenesc, sau central pe gaz proprii  

 Racordare la telefonia fixă și mobilă  

 Racordare la internet de mare viteză (fibră optică) 

 Mijloace de transport propriu – 2 microbuze și un autocar                             

c.  Informaţii de tip calitativ: 
 

 REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI   -    An școlar 2021-2022 
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Cu un efectiv de 6745 de copii și elevi înscriși la cercurile Palatului Copiilor Iași,  au obținut în anul școlar 2021-2022,  

un număr de premii diminuat în comparație cu anii precedenți, datorită întreruperii concursurilor și festivalurilor  din  Oferta 

educațională a I.S.J. Iași și ale M.E.. Chiar și în aceste condiții, cadrele didactice din instituție, din dorința de a valorize 

potențialul elevilor și copiilor înscriși la cercurile din Palat și structurile sale, au  participat cu aceștia la  competițiile și 

concursurile  care au fost  desfășurate în mediul online, obținând un număr de 699 premii, după cum urmează: 

 

Tabel nr. 5-Centralizare  rezultate la competiții și concursuri școlare derulate în anul școlar 2021-2022 

 

Instituția 

Premii  obținute la  

concursuri internaționale 

118 

Premii obținute la  

concursuri naționale 

151 

 

Premii obținute la 

 concursuri regionale 

81 

 

Premii obținute la  

concursuri județene 

349 

Palatul 

Copiilor 

Iași 

(și 

structurile 

sale) 

 (699) 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

59 25 13 57 40 15 41 23 10 140 82 70 

Trofee:  

9 

Mențiuni:  

5 

Premii 

speciale: 

7 

Trofee:   

11 

Mențiuni:  

19  

Premii 

speciale: 

9 

Trofee:  

5 

 

Mențiuni:  

2  

Premii 

speciale:  

Trofee:  

12 

Mențiuni:  

9  

Premii 

speciale: 

36 
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PROIECTE EUROPENE  LA CARE PALATULUI COPIILOR IAȘI ESTE COORDONATOR  ȘI/SAU 

PARTENER: 

 

1. ”Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment Strategies” - JOY din cadrul  Programului Erasmus +  

Parteneriat strategic pentru tineri, Proiect Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, 

coordonator P.C. Iași, perioada de implementare este: 01.09.2020-31.08.2022. Valoarea finanțării a fost de 200881 euro 

pentru cele șase instituții partenere, Palatului Copiilor Iași  atrăgând suma de  28656 euro. 

2.  “Healthy Eating and Living Taught at Habitation” – HEALTH, Proiect Erasmus+ KA229 – nr. 2020-1-PL01-KA229-

081737_5. Coordonatorul proiectului - Polonia, P.C. Iași este partener, iar perioada de implementare este: 1 sept. 2020-

31.08.2022 

3. “First Aid in School Teaching and Training” Proiect Erasmus +,   cu nr. 2020-1-CZ01-KA229- 078299_3. 

Coordonatorul proiectului Cehia, P.C. Iași este partener, perioada de implementare este: 1 sept. 2020-31.08.2022   prelungire 

perioadă de  implementare) 

4.  Memory History,  ”Istorie comemorativă” în cadrul programului Europa pentru cetățeni (Europa for Citizen). 

Coordonator: Muzeul Kėdainiai al Lorei Locale (Lituania), P.C. Iași partener alături de Casa de Cultură a Societăților 

Naționale (Letonia), Teatro dei Dioscuri (Italia). Proiect finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură. A fost organizată selecția cadrelor didactice și a elevilor care au făcut parte din echipele 

prezente la aceste activități, urmând cele hotărâte la ședințele cu partenerii, instrucțiunile și planurile dezvoltate de instituțiile 
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gazdă, dar și conținutul formularelor de aplicație, pe baza cărora au fost acordate granturile.  Proiectul a fost încheiat la data 

de 30 octombrie 

5. Proiectul KA105 “WATER: What is life?” este  un proiect  partenerial european  ce are în atenție obiectivul strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene până în 2030, ODD13 - Actiune climatică, în cadrul căruia au avut loc acțiui de 

conștinetizare a importanței folosirii judicioase a apei- resursa și sursă de viață. Au avut loc și o serie de mobilități în Italia, 

partenerul de proiect fiind Teatro dei Dioscuri ,  coordonatorul proiectului, în perioada  2 și 12 septembrie 2021, precum și în 

perioada 18-25 august 2022. 10 elevi de la  cercul de Teatru de păpuși și pantomimă, sub coordonarea  cadru  didactic  de la 

acest cerc, au realizat scenete  tematice pe care le-au  prezentat publicului din mobilitățile unde au participat.  

 

4.2 Diagnoza mediului extern 

 

       Contextul economic şi social  

 

 Palatul Copiilor Iaşi este situat în Iaşi municipiul reședință de județ, pe b-dul Carol I, nr. 2 (locaţie principală). 

Municipiul Iaşi se caracterizează printr-o dezvoltare economică  susţinută şi are  o populație activă  cu familii bine structurate 

care își doresc copii sănatoși, bine pregatiți și educați. Educaţia este asigurată în unități școlare de stat (grădinițe, școli 

gimnaziale, licee) și particulare (într-un număr din ce în ce mai mare). Palatul Copiilor Iași  are șase structuri în județ, trei săli 

de spectacole, din care două cu dotare de nivel mediu și una de nivel bun,  două microbuze, un autocar, trei sere cu o activitate 

bună în raport cu dotarea lor, laptop-uri, copiatoare, video-proiectoare, aparatură video digital, scanner, televizoare. Urmare a 
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avertismentului  în legătură cu gradul ridicat de risc seismic pe care îl are clădirea Beldiman - sediul din strada Săulescu, din 

anul școlar 2016-2017, au fost relocate cercurile care au funcționat acolo către alte spații: una dintre clădirile Liceului 

Tehnologic ”Petru Poni” Iași (fostul Liceu de Chimie ”Radu Cernătescu” Iași, Centrul Cultural German, Sediul Ansamblului 

Profesionist ” Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași).  

Accesul copiilor și elevilor la Palatul Copiilor din Iaşi  este facilitat şi de zona centrală în care este situat, de numeroase 

mijloace de transport ce vin  din toate zonele municipiului, astfel unitățile școlare din diferite cartiere pot să-și diversifice 

educația non-formală a elevilor prin participarea acestora, într-un mod facil, la activitățile palatului. Identificrea nevoilor de 

educație ale comunității locale, în acord cu evoluția pieții  muncii, au impus elaborarea unei strategii de marketing educațional 

care să vizeze structurile sale, având în vedere și evoluția demografică a populației școlare în următorii ani (sursa 

Programul Managerial – I.Ș.J. Iași), cu următoarele tendințe:-o scădere importantă  a  populaţiei de vârstă preșcolară; - o 

scădere a  populaţiei școlare de la nivelul învățământului gimnazial și liceal; - o creștere în învățământul primar. Totuși, în 

municipiul Iași, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică  se manifestă și tendințe îngrijorătoare la nivelul 

populației, care se prezintă astfel:  scăderea populației stabile; - scăderea populației urbane; - scăderea populației de vârstă 

școlară;  -  îmbătrânirea  populaţiei. Întreaga societate cunoaşte un proces de profunde transformări care afectează toate sferele 

vieţii sociale şi se caută  cele mai eficiente forme de adaptare a structurilor sistemului de învăţământ la cerinţele actuale  şi, 

mai ales de perspectivă ale societăţii. În prezent, preocuparea corpului didactic pentru o ofertă educaţională serioasă şi variată, 

rezultatele bune şi foarte bune obţinute, atrag  populaţia şcolară spre unitatea noastră.      
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Analiza SWOT a fost realizată pe baza aspectelor extrase din domeniile funcționale: curriculum și rezultate/ resurse 

umane/resurse financiare și materiale/management/relații cu comunitatea, sistemice).             

                                                                                                              

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Cadre didactice calificate în proporție de 97,5 %, (cu studii 

superioare 100%, cu studii postuniversitare 15%, cu Gr. I-40, 

Gr.II-7, Def.-19, cu experiență în domeniul activității 

extrașcolare; 

 Cadre didactice  preocupate de calitatea actului educațional,  

prin elaborarea de lucrări științifice și în specialitate, 

participarea în comisiile  M.E.de elaborare de programe  

specifice  învățământului non formal (11,25 %); 

 Profesori cu experiență metodică  și organizatorică (metodiști 

ai I.S.J. (2), mentori practică pedagogică ed. nonf.(11), 

responsabil cerc  metodic Palate și cluburi  (1), membri in 

Consiliul consultativ  al I.S.J.  (2), membrii CNEME (5); 

 Diminuarea numărului de elevi care se înscriu la 

cursurile P.C. și structurile sale cu 13 %; 

 Imposibilitatea  repartizării tuturor copiilor care optează 

pentru cercurile foarte solicitate;  

  Persistența nevoii de creștere a competențelor digitale 

pentru 75 % dintre cadrele didactice;  

  Preocuparea  încă   scăzută  a unor cadre didactice în 

realizarea tranziției   de la activități didactice, exclusiv în 

format fizic, la învățarea complementară digitală; 

  Neadaptarea curriculei la impactul transformării  digitale 

a   societății și pieții muncii; 

 Formare insuficientă a cadrelor didactice  pentru lucrul 



 

   

 

25 

 

 Personal didactic auxiliar dedicat și implicat,  personal 

nedidactic înteresat în  rezolvarea problemelor  specifice 

învățământului nonformal; 

 Oferta  educațională difersificată, adaptată nivelului și 

așteptărilor educabilului, cerințelor comunității, specificului 

zonei, pieții muncii; 

 Integrarea în învățământul  nonformal a copiilor cu C.E.S., 

sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate 

sau zone rurale; identificarea copiilor  cu talente sau capacități  

intelectuale deosebite și susținerea acestora; 

 Valorizarea educabililor în activități non formale,  rezultate 

performante  la concursuri  din calendarele educative, 

prevenirea abandonului școlar; asigurarea  unei stări de bine a 

acestora; 

 Două săli de spectacol,  trei mijloace proprii de transport, două  

sere didactice,  spațiu  funcționare cabinet medical, spații 

pentru activități outdoor; 

cu copii cu CES; 

 Dotare redusă și slaba adaptare a infrastructurii unității la 

învățarea cu ajutorul tehnologiei și internetului; 

 Lipsa unor spații și  a mobilierului  adecvat pentru 

desfășurarea activităților;  

 Competențe reduse ale personalului didactic de 

identificare a programelor de finanțare nerambursabilă 

din domeniul educației,  de scriere, accesare și 

implementare a proiectelor   finanțate de  Comisia 

Europeană; 

 Tendinţa de exagerare a rolului didactic propriu  în 

succesele obținute de elevi; 

 Lipsa unor proceduri care să acopere  toate aspectele 

activității. 

 Fluctuația cadrelor didactice la  10% din cercuri  

coordonate de profesori  suplinitori sau la plata cu ora, 

datorită nepromovării concursurilor naționale de 
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 Echipă managerială cu abilități de colaborare și atragere a 

fondurilor extrabugetare; 

 Colaborarea bună  cu unități școlare, factori educaționali 

culturali,  mediul  economic, autoriăți locale deconcentrate etc. 

titularizare; 

 Personal nedidactic de pază, întreținere și curățenie  

insuficient. 

Oportunități Amenințări 

 Gratuitatea cursurilor de educație nonformală oferită  

antepreșcolarilor, preșcolarilor  și elevilor.  

 Participarea la  programe și proiecte locale, regionale, 

naționale și  internaționale, finanțate din surse europene sau 

alte surse.  

 Posibilitatea accesării de noi proiecte Erasmus+; cooperarea 

cu şcoli din ţările U.E. prin parteneriate bilaterale şi 

multilaterale. 

 Proiectul național România educată-Politici cu impact asupra 

creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate; 

sprijin în evaluarea psiho-pedagogică oferit de C.J.R.A.E. Iași; 

 Posibilitatea implicării familiei, comunității, U.A.T.-urilor și 

 Reducerea numărului de elevi datorat scăderii natalității 

și fenomenului migraționist;  

 Concurența cluburilor particulare  care oferă activități  

nonformale asemănătoare; 

 Riscul de abandon școlar  al unor  elevi din familii 

defavorizate, cu părinți emigranți, sau datorită 

contextului actual de desfășurare a activităților didactice  

în online;  

 Multiplicarea  factorilor de stres, accentuarea epuizării 

psihice/burnout-ului  în rândul elevilor, cadrelor 

didactice și părinților; 

 Existența   în continuare a unui decalaj  dintre rural și 



 

   

 

27 

 

ONG-urilor, a agenților economici  în susținerea proiectelor 

educative ale unității; 

 Desfășurarea activităților de cerc în școli și grădinițe (17,5% 

protocoale de colaborare); 

 Promovarea aspectelor pozitive prin mediatiarea activităților 

(spectacole, recitaluri, expoziții, concursuri, competiții); 

 Perspectiva unui loc de muncă stabil, care atrage către sistemul 

educațional tinerii; 

Ofertă bogată de cursuri de formare   în online existentă pe 

piață.  

 

urban, în ceea ce privește asigurarea unor condiții egale  

educabililor; 

 Fragilizarea poziției instituției prin  informații 

contradictorii ce privesc reorganizarea  palatelor și 

cluburilor;   

 Persistența măsurilor  necesare pentru combaterea 

pandemiei care limitează latura activității 

non formale  desfășurată în P.C. și structurile sale. 

Suspendarea activităților extracerc cu  

prezență fizică (concursuri, festivaluri, expoziții), a celor 

derulate în parteneriat cu părinții, în contextul pandemic 

existent; 

 Finanțări întârziate și insuficiante, lipsa cadrului legal 

pentru repartizarea personalului   specializat (cabinetul 

medical și bibliotecii școlare). 
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6. Strategia proiectului 2022-2026 

 

1. Ținte strategice  

 

OB. STRATEGIC 1.  Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale  nonformale  oferite  de P.C. și 

structurile sale, ca primă oportunitate formativă complementară oferită  copiilor   în vederea creșterii stării de bine cu 

30 % în 2026. 

OB. STRATEGIC 2.  Asigurarea accesului la educație nonformală  tuturor copiilor care optează pentru cursurile P.C. 

și structurile sale, creșterea gradului de cuprindere cu 30% până în anul 2026. 

OB. STRATEGIC 3.  Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării  în carieră a resursei umane prin  programe, 

proiecte naționale/regionale/județene  în contextul actual al digitalizării, de la 25% în 2022 la  100%  în 2026. 

OB. STRATEGIC 4.  Dezvoltarea dimensiunii europene, internaționalizarea  actului educativ nonformal desfășurat 

prin participarea elevilor și cadrelor didactice la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană, Erasmus +,  

Europe for Citizen; dezvoltarea prin  accesarea/câștigarea  până în 2026  unui număr de 7 proiecte Erasmus + și unul 

transfrontalier  

2. Grupuri ţintă 

Grup ţintă primar 

Strategia vizează, ca beneficiari direcţi, preșcolarii, elevii din învăţământul preuniversitar, cadrele didactice care 

activează atât în unităţile de învăţământ, cât şi în palatele şi cluburile copiilor, precum şi managerii educaţionali. 
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  Grup ţintă secundar  

 Din perspectiva impactului pe care educaţia o are asupra societăţii, de rezultatele demersurilor iniţiate vor beneficia, 

indirect, familia, comunitatea, societatea în ansamblul ei, ONG-uri, asociaţii şi fundaţii a căror activitate implică educaţia 

nonformală,  Mass-media locală, regională, naţională. 

                    3. Opţiuni strategice  

 Structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor, a cadrelor didactice în derularea acesteia, în vederea realizării 

unui plan managerial asumat de întreg colectivul.  

 Ridicarea nivelului profesional al tuturor celor implicaţi în desfăşurarea procesului didactic 

 Organizarea întregii activităţi din Palatul Copiilor Iaşi astfel încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la  cele mai 

înalte standarde. 

 Practici pentru prevenirea și combaterea discriminării:  

- ridicarea standardului profesional al personalului didactic, prin informarea și formarea în promovarea principiilor egalității 

de șanse și nediscriminării, adaptarea  strategiilor didactice contextului digitalizării; 

- colaborarea cu instituțiile locale implicate direct în promovarea și aplicarea de politici publice referitoare la categoriile 

defavorizate; 

- consolidarea capacității de reacție a Palatului Copiilor Iași la noile provocări sociale, pe dimensiunea prevenirii și 

combaterii discriminării;  
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- unei strategii eficiente pentru promovarea unor proiecte care vizează prevenirea și combaterea discriminării                      

 REZULTATE AŞTEPTATE  (pe termen scurt, mediu şi lung) 

Pe termen scurt: o analiză ințială  achiziție de servicii de formare, 1 curs derulat pentru 20 profesori, suport de curs 

distribuit tuturor profesorilor,  broșură realizată și distribuită tuturor profesorilor, o analiză inițială.,  1 ghid practic de sprijin; 

 

Pe termen mediu:  

15 grupe noi  în specificul cercurilor   intens solicitate (180 de copii); 

  4 proiecte noi   implementate,  3 cursuri derulate pentru 50 % din profesori, un suport de curs  distribuit tuturor 

profesorilor. 

 

 

Pe termen lung: 

45 de grupe noi  în specificul intens solicitate (cu un nr. de 540 de  copii care vor beneficia de activitățile pentru care  

și-au exprimat prima opțiunea de înscriere copii care nu mai necesită sprijin referitor la indicatorul de dezvoltare socio-

emoțională, în primul an (15% în anul școlar următor). 

10 proiecte extracerc noi pe domenii de interes, un curriculum  pe problema epuizării  realizat în proiect Erasmus+ 

(JOY); 



 

   

 

31 

 

Dezvoltarea parteneriatului Palat - Familie prin angajarea părinților și a instituției  într-o relație autentică și pozitivă, 

părinții parteneri activi la procesul educațional și la viața instituției;  

Facilitarea manifestării comportamentelor dezirabile și crearea stării de bine a beneficiarilor direcți ai educației prin 

dezvoltarea relațiilor de colaborare; 

Creșterea nivelului de satisfacție atât al copiilor cât și al părinților privind relația cu mediul educațional nonformal de la 

Palat și structurile sale; 

     Responsabilizarea și includerea elevilor noștri în viața comunității prin formarea unui comportament prosocial.  

Accesarea/câștigarea  până în 2026  a  unui număr de 7 proiecte Erasmus + și unul transfrontalier. 

 

DIRECTOR,                                                                                        DIRECTOR ADJUNCT, 

Prof. Adrian Gelu DOBRANICI                                                      Prof. dr. ing. Gabriela ANDREI 

 


