
 

 

 
 

   Plan   operaȚional 
 

 

AN ȘCOLAR 2016-2017 

 

 



PLAN  OPERATIONAL 
 

Opțiunea strategică 

 DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

 

 

ȚINTA I: Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor la Evaluările Naționale – clasa a II-a, a IV-a,  

a VI-a, a VIII-a 

 

Program 1.1: Pregătire suplimentară a elevilor care susțin examene naționale. 

Program 1.2: Continuarea  activității cercurilor școlare și inființarea unora noi: cercul de biologie, limba 

franceză,  geografie, limba engleză, matematică, cercul de lectura și corul școlii. 

 

 

Program 1.1. Pregătire suplimentară a elevilor care susțin examene naționale. 

 

Obiective: 

 Creșterea progresului școlar la examenul de Evaluare Națională  

 Îmbunătățirea rezultatelor la disciplinele de la probele evaluate; 

 Creșterea interesului pentru școală și cunoaștere. 

 

Rezultate așteptate: 

 Promovabilitate de 85% la examenul de Evaluare Nationala la clasa a VIII-a . 

 Scăderea cu 60% a numărului de elevi corigenți. 

 Creșterea cu 20% a numărului de elevi participanți la concursuri și olimpiade școlare. 

 



Context: 

        Existența unui număr considerabil de elevi cu rezultate slabe la testele de evaluare inițială la clasa a II-a, 

clasa a IV-a, clasa a VI-a și clasa a VIII-a, la materiile probelor de examen. 

 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Termen Responsabil Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

1.Constituirea 

echipelor  

Pregătirea 

membrilor 

echipei 

1 oct.2016 Echipa 

managerială 

Universitat

ea din 

București, 

ONG-uri 

(Teach for 

Romania) 

voluntari 

Transport 

București-

Brănești și 

retur (500 

RON) 

Bugetul 

local 

2. Stabilirea 

tematicii orelor de 

pregătire și a 

programului 

Programa și 

materialele 

didactice 

utilizate 

28 oct. 

2016 

Prof. Lb. rom 

Prof. 

Matematică 

Învățătorii 

Experți în 

domeniu 

- - 

3. Derularea 

activităților  

224 elevi 

participanți 

1 nov. 

2016-9 

iunie 2017 

Prof. lb. rom. 

Prof. 

Matematică 

Invățătorii 

Profesori 

de la alte 

instituții de 

învățământ 

Costuri 

legate 

realizarea de 

fișe și 

materiale 

didactice 

(560 RON) 

Bugetul 

local 



 

Program 1.2. Continuarea  activității cercurilor școlare și inființarea unora noi: cercul de biologie, limba 

franceză,  geografie, limba engleză, matematică, cercul de lectura și corul școlii. 

 

 

Obiective: 

 Realizarea unor  activități extrașcolare pentru elevii cu disponibilități pentru lectură, biologie, limbi 

străine, geografie și îndeletniciri practice; 

 Pregătirea și îndrumarea elevilor pentru realizarea de performanță în domeniul creației literare, învățării 

experiențiale și activităților de laborator și a celor hand-made; 

 Participarea acestora la concursuri, olimpiade și expoziții; 

 

 

Rezultate așteptate: 

 Creșterea numărului de elevi participanți la concursuri și olimpiade școlare cu 30% ; 

 Obținerea de diplome și premii la concursuri de profil. 

 

Context: 

 

        Existența unui număr foarte mare de copii interesați de performanță și cu diverse talente artistice. 

 

4. Evaluarea 

sumativă 

Statistici ale 

progresului 

1-9 iunie 

2017 

Prof. Lb. Rom 

Prof. 

Matematică 

Experți în 

educație 

- - 



 

 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Termen Responsabil Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

1.Constituirea 

echipelor  

Echipa 10 

oct.2016 

Echipa 

managerială 

 -  

2. Stabilirea 

tematicii cercurilor   

Programa 

cercurilor 

20 oct. 

2016 

Responsabilii 

cercurilor 

CCD 

Ilfov 

-  

3. Derularea 

activităților  

60 elevi 

participanți 

1 nov. 

2016-10 

iunie 2017 

Prof. lb. rom. 

tehnologie 

 Costuri 

legate de 

achiziționar

ea 

materialelor 

folosite (500 

lei) 

Asociația 

de părinți 

4.Participarea la 

concursuri si 

olimpiade, 

organizarea  de 

expoziții și serbări 

Evidențierea 

elevilor 

calificati la 

faze judetene/ 

nationale si a 

elevilor artiști 

Periodic Echipa 

managerială 

 Costuri 

legate de 

premierea 

elevilor și a 

profesorilor 

cu rezultate 

deosebite 

(bani și/sau 

diplome) 

Bugetul 

local 



ȚINTA II: Facilitarea accesului la educație, prevenirea și reducerea abandonului școlar pentru elevii din 

categoriile dezavantajate și integrarea copiilor cu cerințe și nevoi speciale în activitatea școlară. 

 

Program 2.1. Implicarea școlii în diverse activități ce vizează  prevenirea abandonului școlar și integrarea copiilor 

cu cerințe și nevoi speciale în activitatea școlară.                

Program 2.2: Program de consiliere a elevilor cu risc de abandon școlar și a familiilor lor. 

  

  

Program 2.1. Implicarea școlii în diverse activități ce vizează  prevenirea abandonului școlar și integrarea 

copiilor cu cerințe și nevoi speciale în activitatea școlară.                

            

  Obiective: 

 Participarea tuturor elevilor la activitățile desfășurate în școală și în afara școlii; 

 Dezvoltarea încrederii de sine în urma participării la evenimentele organizate. 

 Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziunii copiilor  cu CES şi prevenirea 

eşecului şcolar ; 

 

Rezultate aşteptate: 

 Evenimente organizate prin implicarea tuturor elevilor: ziua școlii, serbări, excursii, expoziții, 

Festivalul Cucilor din Brănesti etc. 

 

 

Context:  



                   În condițiile orientării actuale a învățământului românesc spre oferirea de șanse egale la o educație 

de calitate, este necesară integrarea elevilor cu probleme speciale în toate activitățile școlare și extrașcolare, cu 

scopul dezvoltării personale și a formării unui individ competent pe piața muncii. 

 

 Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabil

e 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Atractivitatea 

activităților 

didactice in 

vederea reducerii 

absenteismului. 

Scăderea 

numărului de 

absențe cu 20% 

An școlar 

2016/2017 

Prof. 

Diriginți 

învățătorii 

Consilierul 

școlar 

Biserica 

Dispensarul 

Poliția 

Locală 

CJRAE Ilfov 

- - Consiliul 

Local 

Monitorizarea 

săptămânală a 

absențelor 

elevilor,analizarea 

cauzelor acestora 

și stabilirea 

dialogului cu 

familia. 

Scăderea 

numărului de 

absențe 

nemotivate cu 

20% 

Săptămânal Director 

Consilier 

educativ 

Invățători 

Diriginți 

Biserica 

Dispensarul 

Poliția 

Locală 

CJRAE Ilfov 

- - Consiliul 

Local 

Cooperarea 

diriginților cu 

familia 

Reducerea 

absențelor cu 

20% 

An școlar 

2016/2017 

Diriginții 

Învățătorii 

Părinți  

Poliția 

Locală 

CJRAE Ilfov 

- - Consiliul 

Local 



(cunoașterea 

elevilor,vizitarea 

lor,etc.) 

Monitorizarea 

săptămânală a 

absențelor 

elevilor,analizarea 

cauzelor acestora 

și stabilirea 

dialogului cu 

familia. 

Scăderea 

numărului de 

absențe 

nemotivate cu 

20% 

Săptămânal Director 

Consilier 

educativ 

învățători 

Diriginți  

 

Parinții 

elevilor 

- - Consiliul 

Local 

 

 

Program 2.2: Program de consiliere a elevilor cu risc de abandon școlar și a familiilor lor. 

 

Obiective: 

 Consilierea elevilor cu risc de abandon;  

 Dezvoltarea unor atitudini și valori socio-umane la cei din grupul țintă prin cultivarea încrederii în sine și 

în ceilalți, precum și a respectului de sine și cei din jur. 

 

Rezultate așteptate:   

 

 Evitarea părăsirii timpurii a școlii 

 Recuperarea materiei și creșterea rezultatelor la învățătură a elevilor cu număr mare de absențe 

 



 

Context:   
 Existența unui număr de copii defavorizați, provenind din familii cu probleme. 

 

 Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont 

de timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finantare 

Întâlniri de lucru cu 

elevii/ părinții/ 

tutorii provenind 

din medii de risc 

 

 

 

 

Realizarea a cel 

puțin o întâlnire pe 

lună la care să 

participe toți 

beneficiarii din 

grupul - țintă 

oct. 2016-

iunie 

2017 

Prof. diriginți 

Învățătorii 

Consilierul 

școlar 

Biserica 

Dispensarul 

Poliția 

Locală 

CJRAE 

Ilfov 

300 ron Consiliul 

Local 

Implicarea elevilor 

din grupul-țintă în 

toate activitățile 

școlare si 

extrașcolare 

desfășurate 

Urmărirea prezenței 

elevilor  

oct. 2016-

iunie 

2017 

Prof. Stancu 

Mariana 

Consilier 

educativ 

Biserica 

CCD 

Poliția 

1000 

ron 

Consiliul 

Local 



 

 

DEZVOLTAREA DE RESURSE UMANE 

 

 

Ținta III: Formarea permanentă a cadrelor didactice 

 

Program 3.1:  Încurajarea debutanților pentru urmarea carierei didactice  

Program 3.2:  Eficientizarea învățării centrate pe elev prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice  

Program 3.3:  Utilizarea mijloacelor moderne de învățare la lecții  

 

 

Program 3.1:  Încurajarea debutanților pentru urmarea carierei didactice si formarea continua a tuturor cadrelor 

didactice 

 

Obiective: 

 Personal didactic calificat in proporție de 100%  

 Perfecționarea continua a cadrelor didactice prin susținerea gradelor didactice și cursuri de perfecționare. 

Rezultate aşteptate: 

 Susținerea și promovarea inspecțiilor și examenelor de grad pentru cadrele didactice înscrise. 

 Înscrierea și participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare organizate de instituțiile abilitate. 

 

Context: 

 Nevoia permanentă de perfecţionare şi formare continuă in vederea asigurarii unui act educational de calitate. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsa 

bile 

Parteneri Cost Surse de 

finanța 

re 

Participarea la cursuri 

de formare a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

Încadrarea cu 

personal 

calificat bine 

pregătit 

profesional. 

31.08.2017 Director 

Responsabil 

formare și 

perfecționare 

 

ISJ Ilfov 

CCD Ilfov 

Universități 

100 ron Buget local 

Efectuarea de 

asistențe și inspecții 

de specialitate,in 

special în cazul 

cadrelor didactice 

debutante/necalificate/

în curs de calificare,în 

vederea consilierii 

acestora. 

Promovarea 

inspețiilor și 

examenelor de 

grad pentru 

cadrele didactice 

înscrise în 

proporție de 

100%   

31.08.2017 Director 

Responsabil 

formare si 

perfecționare 

 

 Responsabil 

CEAC 

ISJ Ilfov 

CCD Ilfov 

Universi-

tăți 

- - 



 

 

Program 3.2:  Eficientizarea învățării centrate pe elev prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice 

 

Obiective: 

  

 Perfecționarea  cadrelor didactice prin susținerea gradelor didactice și cursuri de perfecționare; 

 Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice prin continuarea studiilor postuniversitare; 

 

Rezultate aşteptate: 

 Susținerea și promovarea inspecțiilor și examenelor de grad pentru cadrele didactice înscrise. 

 Înscrierea și participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare organizate de instituțiile abilitate. 

 

Context: 

 Nevoia permanentă de perfecţionare şi formare continuă in vederea asigurării unui act educațional de calitate. 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Participarea cadrelor 

didactice la cursurile de 

formare continuă 

Creșterea cu 

30% a 

numarului  

elevilor care 

obțin rezultate 

bune în procesul 

de instruire 

31.08.2017 Director 

Responsabil 

formare 

continuă 

Responsabil 

CEAC 

ISJ Ilfov 

CCD Ilfov 

Universități 

5000 ron Buget 

local 



 

 

 

Program 3.3:  Utilizarea mijloacelor moderne de învățământ la lecții  

 

Obiective: 

 Creșterea atractivitătii si eficienței actului de predare- invațare- evaluare 

Rezultate aşteptate: 

 90% dintre profesori vor folosi la cel putin 50% din lecții materiale didactice asistate de calculator 

 100% din profesori vor susține cel puțin o lecție pe semestru în laboratorul de informatică 

 

Acordarea de consultanță 

și realizarea unor 

întâlniri-ateliere de lucru, 

dezbateri,  seminarii cu 

responsabilii comisiilor 

metodice și cadrele 

didactice 

Minimum 90% 

din cadrele 

didactice 

urmează o formă 

de perfecționare 

profesională 

16.06.2017 Director 

Responsabil 

formare și 

perfecționare  

ISJ Ilfov 

CCD Ilfov 

Universități 

100ron Buget 

local 

Asigurarea cunoașterii de 

către cadrele didactice a 

reglementărilor în 

vigoare privind etapele 

formării profesionale în 

cariera didactică. 

Minimum 90% 

din cadrele 

didactice 

urmează o formă 

de perfecționare 

profesională 

16.06.2017 Director 

Responsabil 

formare și 

perfecționare 

Resp CEAC 

ISJ Ilfov 

CCD Ilfov 

Universități 

100 ron Buget 

local 



Context: 

 Lipsa de timp /interes a părinților pentru activitatea școlară a copiilor  

 În proporție de 90%, fiecare familie are calculator și acces la internet. 

  

 

 

 

Ținta IV: Îmbunătățirea relației școală – părinți – comunitate 

Program 4.1: Înființarea ,,Asociației Părinților” 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsa 

bile 

Parteneri Cost Surse de 

finanța 

re 

 Utilizarea în sala de 

clasă a  laptopului și a 

videoproiectorului 

Calculator și 

videoproiec 

tor în toate sălile 

de clasă și 

laboratoare 

01.10.2016 Director Consiliul 

local 

Valoarea 

echipa- 

mentelor 

22500ron 

Consiliul 

local 

Consiliul 

judetean 

 Conectare la internet în 

toate sălile de clasă și a 

calculatoarelor din 

cabinetul de informatică  

Conexiune la 

internet pe toata 

suprafața scolii 

15.11.2016 Director Furnizorul 

de internet 

Valoarea 

lunară a 

contractu- 

lui 900ron 

Consiliul 

local 

Utilizarea tablelor 

interactive din 

laboratoare 

100% grad de 

utilizare a 

tablelor 

interactive 

2016-2017 Director 

Responsabil

CEAC 

 Valoarea 

tablelor 

5600 ron 

Consiliul 

local 



Program 4.2: Atragerea tuturor părinților în viața școlii prin implicarea activă în organizarea și desfășurarea 

activităților școlare/ extrașcolare 

Program 4.3: Atragerea de stakeholderi pentru susținerea activităților educative 

Program 4.4: Implicarea comunității locale în desfășurarea Proiectului Erasmus + “European folk tales: hidden 

treasures”, număr de referință 2016- 1-IE01-KA219-016881-3. 

 

 

Program 4.1: Înființarea ,,Asociației Părinților” 

  

Obiective: 

 Dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a unității de învățământ 

 Creșterea gradului de autonomie a instituției  

 

Rezultate aşteptate: 

 Promovarea și susținerea educației, formării și învățării pe tot parcursul vieții prin implicarea întregii comunități 

 Sprijinirea activităților școlare și extrașcolare de un număr cât mai mare de contribuabili 

 

Context: 

 Lipsa unor resurse de finanțare extrabugetare pentru susținerea materială a școlii 

  

Acțiuni Indicatori de performanță Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parten

eri 

Cost Surse de 

finanțare 

Întâlniri consultative 

cu părinții 

Informarea 

părinților/tutorilor legali cu 

privire la beneficiile 

15.10.2016 Invățători, 

diriginți 

Părinți 

Părinții 

- - 



 

 

Program 4.2: Atragerea tuturor părinților în viața școlii prin implicarea activă în organizarea si desfașurarea 

activitaților școlare/ extrașcolare 

Obiective: 

 Corelarea activităților școlare cu cele extracurriculare în vederea eficientizării  muncii educative si didactice   

         desfașurate in beneficiul elevului; 

 Participarea elevilor în numar cât mai mare la activitați extracurriculare; 

 Accentuarea caracterului educativ și formativ al activităților extracurriculare; 

 

Rezultate aşteptate: 

 Promovarea și susținerea educației, formării și învățării pe tot parcursul vieții prin implicarea parinților 

 Sprijinirea activităților școlare și extrașcolare de întreaga comunitate locală; 

 

Context: 

înființării unei asociații de 

parinți. 

Stabilirea domeniilor 

de activitate care 

presupun implicarea 

asociației de părinti 

Alegerea domeniilor 

prioritare de activitate, cu 

implicarea Asociației de 

părinți. 

01.11.2016 Reprezentanț

ii comitetelor 

de părinți pe 

clase 

Părinții - - 

Demararea 

procedurilor legale 

de înființare 

Depunerea documentației în 

vederea înființării 

Asociației ,,Parinți de nota 

zece,, 

01.12.2016 Membrii 

fondatori 

Părinții 1000RON Membrii 

fondatori/

sponsori 

zare 



 Necesitatea implicării în viața școlii, prin participare la activități comune, a majorității părinților  

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Planificarea și 

aprobarea 

programului 

activităților 

extracurriculare. 

Rezultatele elevilor  30 sept.2015 Consilierul 

educativ 

Parinții  

Comunitatea 

locala 

- - 

Organizarea și 

desfășurarea de 

activități cultural-

educative prilejuite 

de sărbătorile 

naționale sau 

religioase 

importante 

 Conform 

programului 

Cadrele 

didactice 

Consilierul 

educativ 

Parinții 300 ron Consiliul 

Local 

Planificarea și 

derularea 

activităților din 

cadrul programului 

‘’Să știi mai 

Respectarea planificării 

activitaților 

20-24 

martie2017 

Cadrele 

didactice 

Parintii 

Comunitatea 

locala 

4000 RON Donatii 

Sponsorizari 

 

Sponsori 

zare 



multe,să fii mai 

bun’’. 

Editarea revistei 

școlii 

 90% articole concepute 

de elevi 

Sem II Cadrele 

didactice 

Redacțiile 

unor 

publicații 

județene 

600 ron Consiliul 

Local 

Sponsori 

zare 

Organizarea și 

desfășurarea unui 

concurs de creație 

literar-artistică. 

Produsele elevilor 01.05. 2017 Cadrele 

didactice 

Autoritatile 

locale si 

judetene 

CCD Ilfov 

300 ron Consiliul 

Local 

 

Participarea la 

competițiile 

sportive 

locale,județene si 

naționale. 

Diplome,distincții,premii Conform 

calendarului 

competițiilor 

sportive 

Profesorii de 

educație 

fízică 

Parinții 

Autoritățile 

locale 

Clubul 

Sportiv  

400 ron DJSPT Ilfov 

Activități comune 

cu reprezentanții 

Poliției, ai ISU, ai 

Dispensarului uman 

și ai Bisericii 

Rezultatele aplicării și 

interpretării 

chestionarelor pentru 

copii/părinți în urma 

desfășurării activităților 

An scolar 

2016/2017 

Responsabilii 

comisiilor  

Poliția 

Brănești 

Dispensarul 

Comunal 

Biserica 

600 ron Consiliul 

Local 

Sponsori 

zare 

 



Reprezentanti 

ISU 

Organizarea de 

excursii tematice 

Realizarea de 

fotografii,pliante,filmări  

cu obiectivele vizitate 

În timpul 

vacanțelor/  

la sfârșit de 

săptămână 

Învățătorii  

Diriginții 

Parinții 

Comunitatea 

și autoritățile 

locale 

6000 ron Consiliul 

Local 

Sponsori 

zare 

 

 

Program 4.3: Atragerea de stakeholderi pentru susținerea activităților educative 

 

Obiective: 

 Diversificarea activităților educative școlare și extrașcolare; 

 Crearea unei baze de date active cu stakeholderi care să susțină activitățile educative prin resurse umane și 

resurse materiale diverse 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 Cresterea gradului de implicare a elevilor și a părinților în activități extrașcolare; 

 Networking și formarea de parteneriate active în școală și în comunitate; 

 Promovarea imaginii comunității la nivel național și internațional. 

 

Context: 

 Necesitatea implicarii unui număr cât mai mare de parteneri și expunerea elevilor la cât mai multe experiențe de 

învățare. 



 

 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Întâlniri consultative 

cu diverse ONG-uri, 

companii private și 

semnarea de 

parteneriate 

Numărul de parteneriate 

încheiate 

12.09.2016

-

09.01.2017 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

Reprezentanți 

companii și 

ONG-uri 

 

Părinți 

ONG-uri, 

Companii 

500 

RON 

Partenerii 

implicați 

Stabilirea 

activităților 

Planul de activități 13.02.2017 Director 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

Reprezentanți 

companii și 

ONG-uri 

 

Director 

Responsa

bili 

comisii 

metodice, 

Reprezent

anți 

companii 

și ONG-

uri 

 

500 

RON 

Partenerii 

implicați 



 

 

 

 

 

Program 4.4: Implicarea comunității locale în desfășurarea Proiectului Erasmus + “European folk tales: hidden 

treasures”, număr de referință 2016- 1-IE01-KA219-016881_3. 

Obiective 

   Stabilirea unui parteneriat cu alte școli europene  

   Derularea a cel puțin două proiecte europene 

Rezultate așteptate 

   Un parteneriat Erasmus+ acțiunea cheie 2 

   Un Proiect etwinning 

   Un proiect Erasmus + acțiunea cheie 1 

   

Context  

Necesitatea de a învăța noi metode de predare–învățare-evaluare de către cadrele didactice ale școlii, altele decât cele 

furnizate de cursurile oferite la nivel național 

Necesitatea dezvoltării legăturilor dintre generații (copii-bunici) 

 

 

 

Desfășurarea 

activităților 

Produse ale activităților 

educative 

14.02.2017

-

16.06.2017 

Reprezentanți 

ai elevilor 

Profesorii 

coordonatori 

 2000 

RON 

Partenerii 

implicați 

Bugetul 

local 



Acțiuni Indicatori de performanță Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Partene

ri 

Cost Surse de 

finanțare 

Conceperea coltului 

ERASMUS + 

Existența panoului Erasmus 

+ pe coridor si in fiecare 

clasa. 

05.09.2016 Echipa de 

proiect 

Părinți 

Parintii 

Elevii 

50 

euro 

Bugetul 

proiectu- 

lui 

Promovarea in mass 

media a proiectului 

Anunțuri pe cel putin doua 

site-uri și în cel puțin un 

ziar local, realizarea 

posterului și a flyerului la 

termen 

05.09.2016 Prof. Aydin 

Anisoara 

Jurnalul 

de Ilfov 

- - 

Promovarea 

proiectului in cadrul 

întrunirilor cadrelor 

didactice din județ 

Participarea la cel putin 3 

simpozioane/ consfătuiri pe 

tema 

La datele 

stabilite de 

ISJ 

Prof. Aydin 

Anisoara 

ISJ Ilfov 

CCD  

100 

euro 

Bugetul 

proiectu- 

lui 

Distribuirea 

sarcinilor 

Atribuirea a cel puțin doua 

sarcini fiecărui membru al 

echipei  

05.09.2016 Prof. Aydin 

Anisoara 

- - - 

Traducerea 

materialelor în limba 

engleză 

Existența documentelor 

solicitate 

La 

termenele 

solicitate 

de AN 

Prof. 

Maruntelu 

Andreea 

- -  

Menținerea 

permanentă a 

legăturii  cu Agenția 

Națională  

Întocmirea documentelor 

solicitate corect și în timpul 

alocat 

La 

solicitarea 

AN 

Prof. Aydin 

Anisoara 

Director 

- - - 



Asigurarea primei 

mobilități ( Dublin, 

Irlanda) 

Rezervarea biletelor de 

avion si a cazării pentru 3 

( trei) cadre didactice 

15.09.2016 Prof. Aydin 

Anisoara 

- 2800 

euro 

Bugetul 

alocat 

Aplicarea 

chestionarelor 

inițiale 

Aplicarea chestionarului 

google survey pentru cel 

puțin 10 profesori ai școlii; 

Aplicarea chestionarului la 

toți elevii școlii; 

Aplicarea chestionarului 

inițial la cel puțin 100 de 

parinți si 50 de bunici 

01.10.2016 Prof. Aydin 

Anisoara 

 

Parinții 

 

20 euro Bugetul 

proiectu- 

lui 

Alegerea basmului 

popular care să 

reprezinte România  

Aplicarea chestionarului la 

toți elevii școlii si 

interpretarea datelor 

01.10.2016 Profesor 

Calin Iulia-

Elena 

Profesor 

Stanciu 

Rodica 

 10 euro Bugetul 

proiectu- 

lui 

Povestirea basmelor 

populare copiilor de 

catre bătrânii satului 

Povestirea săptămânala a 

unui basm popular de către 

un bunic sau părinte într-o 

oră special alocată 

01.10.2016 Echipa de 

proiect 

Bunicii 

Părinții 

- - 

Familiarizarea cu 

spațiul Twinspace/ 

etwinning 

Aderarea celor 10 cadre 

didactice membre la 

portalul etwinning si a cel 

puțin 10 copii implicați în 

proiect, de la clase diferite 

01.11.2016 Profesor 

Aydin 

Anisoara 

   



 

Realizarea de 

materiale pentru 

prezentarea școlii la 

întrunirile de proiect 

Crearea unui material 

power point de prezentare a 

școlii la întrunirile de 

proiect de către 10 elevi si 

trei cadre didactice 

05.11.2016  Profesor 

Stancu 

Mariana 

 

Bunicii 

Părinții 

Elevii 

- - 

Realizarea de 

materiale pentru cele 

trei întâlniri de 

proiect 

Crearea de 10 figurine, 50 

de desene, 20 de picturi de 

către elevii școlii pentru 

European Market  

11.11.2016 Învățător 

Ungurenci 

Georgeta 

Profesor 

Calin Iulia 

Profesor 

Stancu 

Mariana 

Bunicii 

Părinții 

Elevii 

Consi- 

liul 

Local 

100 

euro 

Bugetul 

proiectu- 

lui 

Punerea în scenă a 

basmelor populare 

românești 

Dramatizarea a cel puțin 

două basme populare 

românești 

01.06.2017  Echipa de 

proiect 

Bunicii  

Părinții 

 

300 

euro 

Bugetul 

proiectu- 

lui 

Realizarea de 

materiale video 

Realizarea a cel puțin un 

CD  

Realizarea a cel puțin 10 

înregistrări video încărcate 

pe facebook, youtube, 

facebookul școlii, pe 

platforma Twinspace și pe 

site-ul european al 

proiectului 

16.06.2017 Învățător 

Stanciu 

Rodica 

Bunicii 

Parintii 

Consiliul 

local 

300 

euro 

Bugetul 

proiectu- 

lui 



 

 

 

 

 

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ȘI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

Ținta V: Îmbunătățirea și dezvoltarea bazei materiale și atragerea de resurse financiare 

 

Program 5.1:  Amenajarea și dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor și a sălii de sport și 

festivități, cabinetelor de logopedie si psihologie; 

Program 5.2:  Atragerea de fonduri prin Asociația de părinți a școlii. 
 

 

Program 5.1:  Amenajarea și dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor și a sălii de sport și 

festivități, cabinetelor de logopedie si psihologie; 

 

Obiective: 

 Amenajarea  sălilor de clasă, laborator stiințe, cabinet informatică, bibliotecă, sala de sport și festivități 

 Amenajarea curții școlii ca spațiu de recreere 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 Săli de clase modernizate, amenajate pe discipline, sală de sport/festivități, laboratoare, spații corespunzatoare 

pentru activitatea administrativă; 

 Spațiu verde amenajat pentru recreerea copiilor; 



 

 

Context: Insuficiența spațiilor și dotărilor necesare pentru desfășurarea unui învățământ de calitate în condiții optime 

(laboratoare, cabinete, bibliotecă, sală de sport, sală de festivități); 

  

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

 Timp Persoane 

responsabile 

Parte 

neri 

Cost Surse de 

finantare 

 Stabilirea necesarului 

de materiale didactice 

și auxiliare necesare 

dotării unității școlare 

Dotare la nivelul 

standardelor moderne 

de pregătire cu 

respectarea normelor 

de siguranță, igienă și 

confort pentru elevi; 

09.2016 Echipa 

managerială 

Cadrele  

didactice 

Consiliul 

local 

Comitetul de 

părinți 

ISJ 

Edituri 

- - 

 Identificarea celor mai 

avantajoase oferte în 

domeniu 

Identificarea 

furnizorilor 

Permanent Director, 

personalul 

didactic  

implicat 

Societăți 

comerciale 

Persoane 

fizice 

autorizate 

Fundații 

- - 

Achiziționarea de  

materiale necesare  

pentru dotarea 

laboratoarelor de 

științe, informatică, 

sala de sport 

Material didactic 

Software didactic 

Aparate și material 

didactic pentru sala de 

sport 

2016-2017 Director, 

Contabil 

Cadre  

didactice 

 

Sponsori 

privați 

Consiliul 

local 

Comitetul de 

părinți 

158000 

ron 

Bugetul 

local 

si 

judetean 



        

 

 

 Atragerea de noi 

resurse din proiecte  

Resurse materiale 2016-2017 Echipa 

managerială 

Cadrele 

didactice 

Asociații 

sportive 

 Bugetul 

local 

 

 Sensibilizarea și 

motivarea colectivului 

de elevi și cadre 

didactice pentru 

păstrarea bazei 

materiale a școlii, 

întreținerea sa. 

Menținerea în bune 

condiții a bazei 

materiale existente 

Permanent Cadre 

didactice, 

elevi 

Cadrele 

didactice 

Consilierul 

școlar 

- 

 

- 

Folosirea în diferite 

etape ale lecțiilor a 

materialelor didactice 

și a mijloacelor audio-

vizuale 

Minimum 90% lecții 

susținute cu ajutorul 

materialelor didactice 

și a mijloacelor audio-

vizuale 

Imbunatatirea 

rezultatelor la 

invatatura ale elevilor 

(cresterea mediei pe 

clasa cu  1 punct) 

Permanent 

 

 

Director  

Cadre didactice 

 

Parinții 

Comunitatea 

locală 

Valoarea 

tablelor 

interacti

ve  

5600ron 

Bugetul 

local 



 

 

Program 5.2:  Atragerea de fonduri prin Asociația de părinți a școlii 
 

Obiective: 

 Dezvoltarea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a unității de învățământ 

 Creșterea gradului de autonomie a instituției  

 

Rezultate aşteptate: 

 Promovarea și susținerea educației, formării și învățării pe tot parcursul vieții prin implicarea întregii comunități 

 Sprijinirea activităților școlare si extrașcolare de un numar cât mai mare de contribuabili 

 

Context: 

 Necesitatea unor surse de finanțare extrabugetare pentru susținerea materială a școlii 

 

 

Acțiuni Indicatori de 

performanță 

 Timp Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Surse de 

finanțare 

Atragerea de  

fonduri 

Completarea 

formularelor de 

către contribuabili 

februarie 

2017 

Membrii 

asociației 

Parinți, cadre 

didactice 

ONG-uri, 

agenți locali,  

sponsori 

 

200 RON Asociația 

de părinți  

Finanțarea de 

programe în vederea 

Pregatire 

suplimentară 

2016/2017 Membrii 

asociației 

Parinti   500 RON Asociația 

de parinți 



 

 

 

               DIRECTOR,  

                                                                       prof. TONE NICOLETA 
 
 

îmbunătățirii 

continue a procesului 

instructiv-educativ 

pentru toți elevii 

capabili de 

performanță 

Cadre didactice Cadre 

didactice 

Susținere financiară 

pentru perfecționarea 

cadrelor didactice 

Creșterea cu 60%  

a gradului de 

participare a 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

formare și 

perfecționare cu 

taxa de înscriere 

31.08.2017 Membrii 

asociației 

Cadre didactice 

 2000 

RON 

Asociația 

de parinți 

Recompensarea 

elevilor capabili de 

performanță și a 

cadrelor didactice 

coordonatoare 

Fonduri de 

premiere pentru 

toți elevii olimpici 

-fazele județeană și 

națională- și 

cadrele didactice 

coordonatoare 

    Asociația 

de părinți 


