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PLAN OPERAȚIONAL 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
                                                                                                                                                                                       Aprobat în Consiliul Profesoral din data 10.10.2019 

                                                                                                                                                                                           Avizat in Consiliul de Administrație din data 10.10.2019 

 

 

          I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 
  

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
 

1. Monitorizarea 

procesului de predare-

învăţare din 

perspectiva noului 

curriculum în vederea 

dezvoltării 

competenţelor-cheie şi 

a centrării 

activităţilor pe elevi şi 

nevoile lor 

educaţionale   

 

 

 

 

Asigurarea aplicării 

curriculumului naţional, în 

conformitate cu planurile 

cadru şi cu programele 

şcolare în vigoare, cu 

prioritate pentru clasa a V-

a și a VI-a 

Permanent   Director, 

responsabil 

comisie 

metodică 

ISJ Iași Fonduri proprii Parcurgerea integrală 

a materiei la toate 

disciplinele de studiu 

Adaptarea / diversificarea 

ofertei curriculare la 

decizia şcolii, în 

concordanţă cu interesele 

şi nevoile de educaţie ale 

elevilor, cu resursele de 

care dispun şcolile şi cu 

tendinţele actuale din 

societate 

Conform 

graficului 

MEN 

 

 

 

 

 

 

Director, 

comisia 

curriculum 

Comunitatea 

locală, 

 Părinţii 

Fonduri proprii Calitatea 

programelor şcolare 

pentru C.D.Ş. 

(diversitate, 

atractivitate)  

Aplicarea unor 

chestionare de impact 

pentru elevi și părinți/ 

analize sociologice 

 

Școala Gimnazială Balș 

Sat Balș, comuna Balș, jud. Iași 

Email:scoalabals@yahoo.com 

Website:www.scoalagimnazialabals.ro 
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 Eficientizarea procesului  

instructiv - educativ, 

urmare a evaluărilor 

realizate asistențe, mese 

rotunde, activități 

demonstrative 

 

 

Permanent  

Director, 

comisii 

metodice 

ISJ Iași Fonduri proprii 

 

Diminuarea cu 10% 

a elevilor care 

înregistrează eşec 

şcolar; 

Creşterea procentului 

de promovabilitate 

la examenele 

naţionale cu 5%  

2. Asigurarea 

calității evaluării 

continue, periodice 

(II,IV,VI) și prin 

examenele naționale 

(clasa a VIII-a ) din 

perspectiva noilor 

programe și ale 

prevederilor Legii 

Educației Naționale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea permanentă a 

unei comunicări eficiente 

între profesori, elevi şi 

părinţi, urmărindu-se 

motivarea elevilor pentru 

propria dezvoltare şi 

progres şcolar 

Permanent Director, 

responsabili 

comisii 

metodice 

  

O.N.G.-uri, 

părinţi, 

Fonduri proprii 

 

Existenţa contractelor 

de parteneriat şcoală 

– familie Numărul de 

parteneriate de 

colaborare cu 1,5% 

mai mare față de anul 

anterior 

Numărul ședințelor 

cu părinții 

Frecvența 

activităților 

Organizarea şi 

desfăşurarea în condiţii 

optime a evaluărilor 

periodice ale elevilor la 

clasele a II-a, a IV-a şi a 

VI-a 

Conform 

grafic 

M.E.N. 

Director, 

comisia de 

organizare a 

examenelor 

ISJ Iași Fonduri proprii 

 

Prezenţa elevilor 

raportată la numărul 

elevilor înscrişi 

Rezultatele obţinute 

de elevi; evaluări 

Cunoaşterea şi aplicarea 

prevederilor 

metodologiilor şi 

calendarelor de 

desfăşurare a examenelor 

naţionale 

Conform 

graficului 

M. E.N.  

Consiliul de 

Administrație 

Părinți, școală Fonduri proprii Modalități de 

informare, 

diversitate, calitate, 

periodicitate 
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Organizarea simulărilor 

pentru examenele 

naţionale 

Semestrial, 

conform 

graficelor 

I.S.J. şi 

M.E.N. 

Director, 

comisia de 

organizare a 

examenelor 

ISJ Iași  

Fonduri proprii 

Rezultatele obţinute 

de către 

elevi la aceste 

simulări 

Progresul înregistrat 

de elevi 

Desfășurarea examenelor 

naționale conform 

metodologiilor M.E.N., 

în cele mai bune condiții 

Conform 

grafic 

M.E.N. 

Director, 

comisia de 

organizare a 

examenelor 

ISJ Iași Fonduri MEN Creşterea procentului 

de promovabilitate 

la examenele 

naţionale cu 5%  

3.Monitorizarea 

implementării 

noilor programe 

şcolare la toate 

nivelurile şi 

disciplinele de 

învăţământ,  

precum şi a noilor 

manuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor 

pentru implementarea 

noului curriculum 

specific învățământului 

gimnazial – clasa a V-a 

ș i  a  VI -a  (manuale, 

instruirea cadrelor 

didactice, spaţii adecvate 

şi dotate corespunzător) 

Permanent Director, CA ISJ Iași  

Fonduri proprii 

Implementarea noului 

curriculum – 100% 

Existența manualelor 

pentru toi elevii de 

clasa a V-a 

 

 

Crearea unor oportunităţi 

de dezvoltare 

profesională  pe 

problematica didacticii 

disciplinelor predate în 

învăţământul primar și 

gimnazial 

În cadrul 

activităţilor 

metodice, 

permanent 

Director, 

comisia de 

formare 

continuă 

CCD Iași, alți 

furnizori de 

formare 

Fonduri proiecte Calitatea activităţilor 

demonstrative/ 

practice 

Monitorizarea 

implementării / utilizării 

noilor manuale 

Permanent Director 

Comisia 

CEAC 

ISJ Iași Fonduri proprii Gradul de utilizare a 

manualelor 

Abilitarea cadrelor 

didactice în vederea 

implementării noului 

curriculum pentru 

învățământul gimnazial 

An școlar 

2019-2020 

Director, 

comisia de 

formare 

continuă 

CCD Iași Fonduri proiecte Număr cadre 

didactice formate 
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3. Adaptarea ofertei 

educaţionale la 

specificul  unităţii 

de învăţământ şi la 

nevoile educaţionale 

ale elevilor/copiilor/ 

comunităţilor locale, 

prin promovarea 

Curriculum-ului la 

decizia şcolii/ în 

dezvoltare locală 

Stabilirea Curriculumului 

la decizia școlii şi în 

dezvoltare locală cu 

parcurgerea etapelor 

specifice 

 

 

Conform 

calendarului 

Comisia 

curriculum 

Părinți, 

comunitatea 

locală 

 Existenţa 

documentației 

comisiei pentru 

curriculum din 

școală 

4.   Dezvoltarea 

capacităţii unităţilor 

de învăţământ de 

monitorizare şi 

evaluare a calităţii 

serviciilor 

educaţionale oferite 

şi de planificare 

strategică (prin 

Comisia de 

Evaluare şi 

Asigurare 

a Calităţii, Sistemul 

Informatic Integrat 

al Învăţământului 

din România, 

Registrul matricol 

unic) 

Monitorizarea 

acţiunilor care vizează 

evaluarea şi 

ameliorarea serviciilor 

educaţionale la nivelul 

unităţilor de 

învăţământ 

Permanent Comisia 

CEAC 

ARACIP Fonduri proprii Existenţa planului de 

măsuri privind 

îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 

educaţionale, 

elaborat în 

concordanţă cu 

necesităţile 

identificate prin 

rapoarte de 

evaluare internă/ 

externă 

Managementul, 

monitorizarea şi 

verificarea corectitudinii 

şi completitudinii datelor  

introduse în S.I.I.I.R. 

Permanent  Comisia 

SIIIR 

Serviciul tehnic 

ISJ IAȘI 

Fonduri proprii Completarea corectă 

şi completă a datelor 

solicitate de către 

secretar și contabil 
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II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale 
 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. 1. Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor de vârstă 

preşcolară şi şcolară 

din localitate la 

educaţie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea accesului în 

învăţământul preşcolar a 

unui număr cât mai mare de 

copii cu vârste între 3 şi 6 

ani 

Permanent Director, 

educatoare 

Primăria 

Dobrovăț 

Fonduri proprii Cuprinderea tuturor 

copiilor de vârsta 3 ani 

în învățământul 

preșcolar 

Consilierea şi 

monitorizarea activității 

din învăţământul preşcolar 

în vederea asigurării unei 

educaţii timpurii de 

calitate prin aplicarea 

prevederilor noului 

curriculum   

An școlar 

2019-2020 

Director ISJ Iași Fonduri proprii Număr de activități de 

consiliere 

Campania  socială de 

sprijinire a persoanelor 

aflate în dificultate 

Săptămâna legumelor și 

fructelor donate 

Noiembrie 

2019 

 

Coordonator 

SNAC 

Comunitatea 

locală 
Fonduri proprii Numărul de elevi și 

cadre didactice 

implicate, numărul 

beneficiarilor și 

cantitatea de legume 

și fructe donate 

Cluburi de vară de 

educație nonformală și 

interculturală 

Iunie-august 

2020 

 

Director, cadre 

didactice 

ONG-uri Fonduri din 

proiecte 

Număr de activități 

desfășurate 

2.  Sprijinirea şi 

monitorizarea 

elevilor cu risc 

major de abandon 

şcolar  în vederea 

diminuării acestor 

situaţii prin 

implementarea de 

programe 

Monitorizarea frecvenţei 

elevilor în vederea 

diminuării absenteismului 

şi abandonului şcolar 

Permanent Comisia de 

prevenire a 

abandonului 

școlar 

Asistența socială Fonduri proprii Baza de date privind 

frecvenţa elevilor pe 

cicluri de învăţământ 

Planuri de măsuri; 

Implicarea şi 

consilierea părinţilor 

Diminuarea 

numărului de absenţe 

şi a cazurilor de 

abandon 
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educaţionale şi de 

formare a cadrelor 

didactice 

 

 

Continuarea programelor 

şi activităţilor de educaţie 

parentală şi de încurajare a 

participării părinţilor la 

procesul educaţional din 

şcoală şi din afara ei 

An școlar 

2019-2020 

Director, 

Comisia de 

prevenire a 

abandonului 

școlar 

ONG-uri Fonduri din 

proiecte 

Fonduri proprii 

Numărul de programe 

derulate: conţinut, 

c hestionare de impact 

Continuarea și dezvoltarea 

unor programe socio - 

educaţionale menite să 

stimuleze participarea 

şcolară şi să reducă 

absenteismul, să sprijine 

accesul elevilor aflați în 

situații de risc la o 

educaţie de calitate 

Permanent Director, 

Comisia de 

prevenire a 

abandonului 

școlar 

ONG-uri 

Asistența socială 

Primăria Balș 

Fonduri din 

proiecte 

Fonduri proprii 

Numărul de programe 

derulate 

3. Asigurarea 

calităţii serviciilor 

de asistenţă 

psihopedagogică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea serviciilor 

de consiliere, de 

orientare şcolară şi 

profesională pentru copii, 

elevi, părinţi, cadre 

didactice din școală 

Permanent Director  ONG-uri 

Asistența socială 

Primăria Balș 

Direcția de 

protecție a 

copilului Iași 

Fonduri din 

proiecte 

Fonduri proprii 

Număr de programe, 

număr de copii 

consiliați 

Informarea cadrelor 

didactice din toate școală 

cu privire la 

reglementările legislative 

în vigoare, la oferta 

CJRAE , ofertei de 

servicii, proiecte 

Permanent Director  CJRAE Fonduri proprii Număr informări 
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          III. SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE 
 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Încurajarea şi 

susţinerea 

excelenţei în 

educaţie, a 

performanţelor 

elevilor cu 

aptitudini înalte 

prin organizarea 

olimpiadelor, 

concursurilor şi 

valorizarea 

rezultatelor 

deosebite obţinute 
 

 

 

 

Organizarea activităților 

pe cluburi în cadrul 

proiectului „Performanță 

prin arte, științe și sport” 

Permanent Cadre 

didactice 

Părinții 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri alocate 

de Consiliul 

Local Dobrovăț 

Număr elevi 

participanți la 

activități 

Identificarea, încurajarea 

şi pregătirea elevilor 

capabili de performanță în 

vederea participării la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Permanent Cadre 

didactice 

Părinții Fonduri proprii Număr elevi pregătiți 

pentru concursuri 

Participarea la concursul 

judeţean de matematică 

”Olimpic pentru o zi” 

16 noiembrie 

2019  

 

Profesori 

matematică 

Părinții Fonduri proprii Număr elevi 

participanți 

Participarea la concursuri 

pe discipline- faza 

județeană 

Conform 

graficului de 

desfășurare a 

concursurilor 

Cadre 

didactice 

Părinții Fonduri proprii Număr elevi 

participanți 

3. Asigurarea 

condițiilor optime 

pentru organizarea 

competițiilor școlare 

cu respectarea 

regulamentelor 

specifice 

Organizarea   olimpiadelor 

locale   
Conform 

calendarului 

M.E.N. 

Cadre 

didactice 

Părinții Fonduri proprii Număr olimpiade 

organizate 
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IV. DEZVOLTAREA AUTONOMIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN RESPONSABILIZAREA ŞI 

ÎNTĂRIREA ROLULUI MANAGEMENTULUI ŞCOLILOR 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Asigurarea 

consultanţei și 

sprijinirea 

managerilor 

unităţilor de 

învăţământ în 

vederea dezvoltării 

instituţionale 

 

 

 

 

 

 

Participarea la întâlniri 

periodice organizate de ISJ 

Iași în vederea eliminării 

disfuncţiilor sesizate prin 

activitatea de inspecţie 

şcolară, în cadrul evaluării 

anuale şi prin evaluările 

periodice externe, care să 

permită creşterea rolului 

şcolii în viaţa comunităţii 

Conform 

graficului 

stabilit de ISJ 

Directorul  ISJ Iași Fonduri proprii Număr de activități la 

care s-a participat 

Participarea la sesiuni de 

formare pentru purtătorii de 

cuvânt din unitățile de 

învățământ din judeţul Iași 

Conform 

graficului 

stabilit de ISJ 

Directorul  ISJ Iași Fonduri proprii  

Participarea la sesiunile de 

instruire cu directorii pe 

problematica resurselor 

umane, a etapelor 

mobilităţii personalului 

didactic, conform 

metodologiei în vigoare 

Conform 

graficului 

stabilit de ISJ 

Directorul  ISJ Iași Fonduri proprii  

2. Conştientizarea 

reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi 

ai altor instituţii din 

comunitatea locală 

asupra rolurilor 

sporite în relaţie cu 

dezvoltarea şcolilor 

şi a educaţiei în 

Planificarea, organizarea 

şi desfăşurarea 

activităţilor cu directorii 

din perspectiva 

eficientizării dialogului şi 

colaborării cu 

reprezentanţii comunităţii 

locale 

Conform 

graficului şi 

tematicii 

activităţilor 

cu directorii 

Directorul  ISJ Iași Fonduri proprii Număr participanți 

din cadrul CL la 

activități 
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general; formarea 

reprezentanților 

autorităților locale 

pentru asumarea 

acestor atribuţii 

Participarea la activităţi de 

formare, work – shop-uri, 

mese rotunde, dezbateri a 

reprezentanţilor 

autorităţilor publice locale 

pe problematica 

descentralizării,  a 

rolurilor şi competenţelor 

care le revin în acest 

context 

Conform 

graficului 

stabilit de ISJ 

Directorul  ISJ Iași 

Consiliul local 

Balș 

Fonduri proprii Număr participanți 

din cadrul CL la 

activități 

3.Aplicarea 

legislaţiei în vigoare 

pentru 

implementarea de 

strategii 

manageriale 

adecvate 

 

 

 

 

Constituirea organismelor 

de conducere la nivelul 

fiecărei unităţi de 

învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia 

în vigoare 

Începutul 

anului şcolar 

Director, CA Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Funcţionarea eficientă 

a organismelor de 

conducere în toate 

unităţile de învăţământ 

Creşterea gradului de 

autonomie a unităţilor 

de învăţământ şi a 

gradului de 

responsabilizare a 

conducerii 

Monitorizarea 
implementării noului 
curriculum specific 
nivelului gimnazial 
(clasele a V-a și a VI-a) la 
nivelul școlii, în acord cu 
recomandările C.N.E.E. şi 
I.S.J 

Permanent  Director, 

responsabil 

comisie 

metodică 

ISJ Iași Fonduri proprii  

Rezolvarea în termen și cu 
transparență a sesizărilor, 
petiţiilor, memoriilor 
conflictelor de la nivelul 
unității școlare 

Permanent  Director  CA, Comisia de 

etică 

Fonduri proprii Diminuarea 

numărului de conflicte 

și cercetări 

disciplinare 
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V.  FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Sprijinirea 

cadrelor didactice 

debutante în 

procesul formării 

continue 

Consilierea și participarea 

la sesiuni de instruire 

pentru profesorii 

debutanţi/ necalificaţi 

Permanent Comisia de 

formare 

continuă 

CCD Iași Fonduri proiecte Număr de participanți 

la formare 

2.Creşterea calităţii 

procesului de 

formare continuă 

prin programe de 

formare şi 

activităţile metodico- 

ştiinţifice desfăşurate 

la nivel local/ 

judeţean/ naţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizarea bazei de date 

cuprinzând cadrele 

didactice care nu au 

acumulat  90 de credite 

profesionale transferabile 

Permanent Comisia de 

formare 

continuă 

C.C.D. Fonduri proprii Baza de date a școlii 

Participarea la  

consfătuirile județene 

pentru fiecare disciplină 

Septembrie 

2019 

 director  
ISJ Iași 

Fonduri proprii Număr de 

participanți 

Corelarea activităților la 

comisiile metodice cu 

obiectivele M.E.N. 

privind implementarea 

noului curriculum pentru 

ciclul gimnazial (clasa a 

V-a) 

2019-2020 Responsa-

bili comisii 

metodice 

ISJ Iași 
Fonduri proprii 

Organizarea de 

activități 

demonstrative la 

toate disciplinele 

Integrarea problematicii 

educației parentale în 

activitatea comisiilor 

metodice din școală 

Permanent Director ISJ IAȘI Fonduri proprii 1 activitate/școală 
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Participarea la cursuri de 

formare a cadrelor 

didactice pentru scrierea 

şi implementarea 

proiectelor educative din 

C.A.E.N/ C.A.E.R/ 

C.A.E.J 2019 

Semestrul I director C.C.D. Iași 
ISJ IAȘI 

Fonduri proprii Creșterea calităţii 

proiectelor educative 

şi soluţionarea pe 

această cale a 

problemelor 

educaţionale ale 

şcolilor. 

Participarea la un curs de 

formare a profesorilor 

coordonatori ai consiliilor 

şcolare ale elevilor 

Noiembrie 

2019 

Coordonator 

CȘE 

C.C.D, C.J.E. 

Iaşi 

 Susţinerea activităţii 

consiliilor elevilor, 

diversificarea 

strategiilor de 

implicare a elevilor 

în activitatea şcolii 

 

 

 

VI. PROMOVAREA EDUCAŢIEI NONFORMALE, OPORTUNITATE FORMATIVĂ COMPLEMENTARĂ 

PENTRU ELEVI 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Armonizarea 

intereselor legate de 

dezvoltarea 

personală a 

individului cu cele 

ale comunităţii 

imediate, locale şi 

Derularea unor acţiuni în 

vederea conştientizării 

cauzelor şi a identificării 

mijloacelor de prevenire 

a fenomenelor de violenţă 

şi a consumului de 

substanţe cu efect 

psihotrop 

Permanent Comisia de 

combatere a 

violenței 

Poliția, Asistența 

socială din cadrul 

Primăriei Balș 

Fonduri proprii, 

fonduri proiecte 

Reducerea actelor de 

violenţă şi a notelor 

scăzute la purtare sub 

7  
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regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale 

Desfăşurarea de activități 

de promovare a 

nonviolenţei, prin 

implicarea  în 

promovarea atitudinilor 

de comportament 

civilizat, non-violent în 

rândul tinerilor, într-un 

mod creativ (teatru, 

desen, muzică, dans etc.) 

Noiembrie 

2019 

Comisia de 

combatere a 

violenței 

Poliția, Asistența 

socială din cadrul 

Primăriei Balș 

Fonduri proprii, 

fonduri proiecte 

Creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi 

profesorilor în şcoală 

2.Crearea unor 

oportunităţi pentru 

educaţia complexă, 

permanentă, în 

spiritul 

competenţelor cheie, 

al dezvoltării 

civismului, 

voluntariatului, 

multiculturalismului, 

într-o societate 

complexă, dinamică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea  unor program 

diversificat de activităţi 

pentru organizarea 

programului național 

“Școala altfel”. 

Monitorizarea desfășurării 

acestuia în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

ale județului 

Aprilie 2020 Comisia cu 

programe 

educative 

Alte unități 

școlare, ONG-uri,  

Fonduri proprii Creșterea impactului 

educațional al 

programului cu 15% 

față de anul școlar 

anterior 

Organizarea activităților 

cultural – educative 

desfășurate pentru 

marcarea unor momente 

semnificative în 

comunitate (1 Decembrie, 

24Ianuarie, Sărbătorile 

Pascale, Ziua Copilului 

etc.) 

An școlar 

2019-2020 

Comisia cu 

programe 

educative 

Alte unități 

școlare, ONG-uri,  

Fonduri proprii Creșterea impactului 

educațional al 

programelor cu 15% 

față de anul școlar 

anterior 

Scrierea proiectelor 

educative și depunerea 

pentru aprobarea în CAEJ 

An școlar 

2019-2020 

Comisia cu 

programe 

educative 

Alte unități 

școlare, ONG-uri,  

Fonduri proprii Creșterea impactului 

educațional al 

programelor 
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Implementarea 

activităţilor lunare din 

cadrul proiectului de 

prevenire a 

obezităţii la copii “Traista 

cu sănătate. Tradiţii 

sănătoase pentru 

copiii sănătoşi” 

An școlar 

2019-2020 

Comisia cu 

programe 

educative 

Alte unități 

școlare, ONG-uri,  

Fonduri proprii Creșterea impactului 

educațional al 

programelor 

Dezvoltarea programelor 

Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară în 

unităţile de învăţământ 

din judeţul Iaşi 

Permannt Coordonator 

SNAC 

ONG-uri, Fonduri proprii Creșterea impactului 

educațional al 

programelor 

3.Dezvoltarea unor 

strategii 

educaţionale 

specifice în vederea 

diminuării 

situaţiilor de 

violenţă în şcoli 

 

Derularea unor programe 

de formare continuă pentru 

cadrele didactice şi 

consilierii şcolari, în 

vederea recunoaşterii 

timpurii şi a gestionării 

adecvate a cazurilor de 

bullying în context 

educaţional  

An școlar 

2019-2020 

Director  CJRAE, CCD Fonduri proiecte Diminuarea situaţiilor 

în care copiii/elevii 

generează/sunt 

victime ale 

comportamentelor de 

bullying 

 

 

 

VII. SUSŢINEREA EDUCAŢIEI PERMANENTE ŞI A EDUCAŢIEI ADULŢILOR 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 

de partener educativ 

Organizarea unor lectorate 

pentru părinţii copiilor de 

vârstă preșcolară 

Permanent  Educatoare. 

Coordonator 

activitatea cu 

părinții 

CCD Fonduri proprii Număr de părinţi 

participanţi; 

Administrarea unor 

chestionare de feed-

back 
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al părinţilor 
 

 

 

Continuarea si dezvoltarea  

unor proiecte socio - 

educaţionale menite să 

stimuleze participarea 

şcolară şi să reducă 

absenteismul, să sprijine 

accesul elevilor aflați în 

situații de risc la o educaţie 

de calitate 

Permanent Comisia 

pentru 

programe 

educative 

Cadre 

didactice 

ONG-uri Fonduri proprii Numărul de 

programe iniţiate/ 

dezvoltate  

Diminuarea 

numărului de absenţe 

nemotivate cu min. 

10%; 

2.Formarea şi 

dezvoltarea 

atitudinii de 

responsabilizare 

socio- culturală 

pozitivă a tuturor 

actorilor 

educaţionali faţă de 

educaţia 

permanentă 

personală şi 

profesională 

Continuarea activităților de 

educație parentală 

desfășurate în cadrul 

sustenabilității proiectului 

”Împreună pentru copii” -

PEC062 

Permanent Director  ISJ Iași Fonduri proprii Număr de întâlniri 

organizate; 

Număr de participanţi; 

Calitatea dezbaterilor; 

Dezvoltarea unor 

parteneriate educaţionale cu 

toţi actorii comunitari 

pentru promovarea 

valorilor sociale, a 

cetăţeniei democratice, a 

educaţiei pentru protecţie a 

mediului înconjurător, 

sănătate, securitate 

personală, a voluntariatului 

etc. 

permanent Comisia 

pentru 

programe 

educative 

Cadre 

didactice 

ONG-uri 

Comunitatea 

locală 

Fonduri proprii 

Sponsorizări  

Număr parteneriate 

Implicarea profesorilor 

diriginţi în campanii de 

informare a părinţilor cu 

privire la importanţa 

educaţiei 

permanent Comisia 

diriginților 

ONG-uri 

Comunitatea 

locală 

Fonduri proprii 

Sponsorizări  

Număr activități 
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VIII. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC CU CEL EUROPEAN 

OBIECTIVUL MĂSURI / ACŢIUNI TERMENE 
RESPON-

SABILI 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANŢARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1.Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea și 

implementarea 

proiectelor 

educaționale la 

nivelul unității 

școlare 

Participarea la  consfătuirea 

judeţeană a responsabilului 

cu proiectele europene din 

şcoală.  Accesarea 

informațiilor postate pe 

grupul de discuţii 

europrojectis@ yahoo.com 

despre oferta de parteneriate.  

Conform 

Calendarului 

european   

 

Director, 

responsabil cu 

proiecte 

europene, 

cadre didactice 

I.S.J. Iași Fonduri proprii Creșterea numărului 

cadrelor didactice 

interesate să acceseze 

proiecte europene 

2. Iniţierea, 

dezvoltarea şi 

susţinerea proiectelor 

europene, în contextul 

modificărilor operate 

prin Programul 

Erasmus+ Dezvoltarea  

de  parteneriate  şi  

schimburi  de  

experienţă  în  zona  

transfrontalieră  cu R. 

Moldova şi Ucraina  

Accesarea de către cadre 

didactice ale şcolii de 

proiecte europene şi 

programe comunitare 

Permanent Director, cadre 

didactice  

I.S.J. Iași  Fonduri proprii Numărul proiectelor 

depuse 

Identificarea unor parteneri 

pentru iniţierea unor 

proiecte în colaborare, în 

scopul dezvoltării 

competenţelor cheie  

  

Permanent Comisia 

pentru 

programe 

educative 

Cadre 

didactice 

ONG-uri 

Comunitatea 

locală 

Fonduri proprii 

Sponsorizări  

Număr parteneri 

identificaţi  

 

 

 

IX.   DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI TERMENE RESPONSA- 

BILI 

PARTENERI SURSA DE 

FINANTARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1. Asigurarea 

condițiilor pentru 

funcționarea 

eficientă a școlii. 

Monitorizarea 

permanentă a funcționării 

instalațiilor sanitare, 

electrice și de încălzire 

Permanent   Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii 

 

Funcționarea în 

parametri optimi a 

tuturor instalațiilor 

Existența 

autorizațiilor 

sanitare de 

mailto:europrojectis@yahoo.com
mailto:europrojectis@yahoo.com
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funcționare 

Asigurarea confortului 

termic pentru sezonul 

rece 

 

Perioada de 

iarnă 

Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii 

 

Starea de confort 

termic în spațiul 

școlii 

Monitorizarea stării de 

igienă 

 

Permanent  Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Existența autorizației 

sanitare de 

funcționare 

Asigurarea 

funcționalității tuturor 

spațiilor destinate 

prcesului instructiv-

educativ 

Permanent  Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Existența autorizației 

sanitare de 

funcționare și 

încadrarea în 

normele PSI și SSM 

Respectarea normelor 

PSI și a normelor SSM 

 

Permanent  Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

ISU 

ITM Iasi 

Fonduri proprii Existența fișelor PSI 

și SSM pentru tot 

personalul școlii. 

Existența proceselor 

verbale cu semnături 

pentru respectarea 

normelor de 

siguranță 

Extinderea rețelei de 

supraveghere video 

Martie 2020 Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Condiții de siguranță 

în spațiul școlii 

2. Gestionarea și 

utilizarea eficientă a 

bazei materiale 

existente, a 

infrastructurii 

școlare. 

Realizarea inventarului 

școlii 

Noiembrie 

2019 

Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere 

 Fonduri proprii Existența 

inventarului 
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Asigurarea necesarului 

de manuale pentru toți 

elevii 

Septembrie 

2019 

Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

ISJ Iași 

Depozit 

manuale 

Fonduri proprii Procent asigurare cu 

manuale 100% 

Continuarea dotării 

sălilor de clasă și 

laboratoarelor cu 

mijloace de învățământ 

moderne 

Aprilie 2020 Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Existența 

materialelor 

Achizitionare / 

recondiționare  mobilier 

școlar 

Iulie 2020 Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Existența 

mobilierului 

3.Identificarea de 

surse de finanțare 

pentru 

imbunătățirea 

 infrastructurii 

școlare 

Demersuri pentru 

începerea lucrărilor de 

construcție a corpului 

nou de cladire din satul  

Balș 

Octombrie 

2019 

Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri 

guvernamentale 

Începerea lucrărilor 

de construcție  
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Asigurarea 

funcționalității bazei 

sportive 

2019-2020 Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii  Existența terenurilor 

de sport amenajate 

Asigurarea accesului 

elevilor la tehnologia 

modernă 

2019-2020  

Director, 

administrator 

financiar 

patrimoniu, 

comisia de 

inventariere, 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul Local 

Balș 

Fonduri proprii Existența unui 

ambient favorabil 

studiului 

 

 

 

 

 

X.   PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

OBIECTIVE MASURI SI ACTIUNI TERMENE RESPONSA- 

BILI 

PARTENERI SURSA DE 

FINANTARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Actualizarea 

materialelor de 

promovare a imaginii 

școlii. 

Actualizarea pliantelor de 

prezentare a școlii  

Permanent  Director,  

coordonator 

structură  

Părinți  Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Existența pliantelor 

actualizate  

Realizarea panoului de 

informare cu oferta 

educațională a școlii  

Martie 2020 Director,  

coordonator 

structură 

Parinți  Fonduri proprii 

 

Existența panoului 

de informare  
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2.Actualizarea 

permanentă a site-

ului școlii  

Popularizarea prin 

intermediul site-ului a 

proiectelor derulate în 

școală 

Permanent  Director,  

coordonator 

structură 

 Fonduri proprii 

 

Site-ul cu informații 

actualizate  

3.Realizarea revistei 

școlii  

Formarea unui colectiv 

de redacție 

Semestrial  Director, 

 cadre 

didactice  

Părinți  Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Existența revistei  

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. CRISTINA PERJU 


