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Director,                                                                                                             Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din ............. 

Prof. psih. Petrica Elena                                                                                  Aprobat Consiliul de Administraţie din .................. 

                                                                                                                          Nr. ........... din ......................... 

 

 

PLAN  OPERAȚIONAL 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

I.MANAGEMENT 

 

O1. Monitorizarea și evaluarea modului în care se aplică politicile educaționale ale M.E.N. pentru învățământul preuniversitar 

și direcțiile de acțiune ale IȘJ Timiș 

 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

Verificarea existenței 

și respectării în 

unitate a actelor 

normative (emise de 

M.E.N./ IȘJ Timiș 

sau elaborate de 

CRAES) 

Achiziționarea actelor normative emise de 

M.E.N. (documente în curs, legi, ordonanțe de 

urgență, ordine de ministru, adrese, etc.), IȘJ 

Timiș (adrese, note, etc.).  

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Director  

Administrator 

financiar 

Secretar 

Cadre didactice 

(coordonatori/respon

sabili/președinți) 

Controale tematice 

Existență 

documente 

înregistrate în 

portofolii 

Existență LEX 

Verificare respectare în unitate a ROF, RI Pe tot parcursul 

anului școlar 

Întregul colectiv Grafic control 

director 

Note de control 

Fișe asistență 

Rapoarte inspecții 

și asistențe tematice 
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Compatibilizarea 

documentelor 

manageriale cu 

strategiile MEN și 

politicile europene. 

Întocmirea/ajustarea documentelor manageriale 

în conformitate cu strategiile MEN și politicile 

europene în vigoare 

Ori de câte ori 

intervin 

schimbări 

legislative 

Director, 

responsabili comisii 

și departamente 

Portofoliu 

managerial și cel cu 

legislație completat 

la zi  

Reducerea ratei 

părăsirii timpurii a 

școlii.  

Desfășurarea de servicii de consiliere/ 

consultanță manageri unități de învățământ, 

cadre didactice, părinți 

Ori de câte ori 

se identifică 

beneficiari în 

situație de risc  

Manager de caz, 

CIEC, profesori 

psihopedagogi cu 

atribuții în acest sens 

Procese verbale ale 

întâlnirilor 

Rapoarte 

consiliere/consultan

ță 

Grafic programare 

ședințe de 

consiliere 

Oferire de sprijin în învățare prin voluntari 

Promovarea învățării 

pe tot parcursul vieții.  

Instruire teoretică și practică a 50 asistenți 

maternali pentru copii cu dizabilități în 4 

domenii de interes: dezvoltarea personală, 

dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială și 

dezvoltarea cognitivă  

Aprilie – mai 

2020 

Director, 

Echipa desemnată 

alcătuită din 3 

profesori 

psihopedagogi 

Mapa curs, liste 

prezențe, chestionar 

evaluare formatori, 

portofolii cursanți 

Însoţirea şi ghidarea a 10 specialiști din 2 centre 

de recuperare (Lugoj și Timișoara) aflate în 

subordinea DGASPC Timiș pentru 

aprofundarea specificităţii unor terapii specific 

(logopedie, ergoterapie) 

 

 

1 – 4 octombrie 

2019  

Director, 

Echipa desemnată 

alcătuită din 2 

profesori 

psihopedagogi 

Liste prezență, 

grafic programare 

cursanți 

Organizare de lectorate cu părinții și 

aparținătorii legali ai beneficiarilor CRAES pe 

teme privind optimizarea mediului familial 

Ultima zi de 

vineri a fiecarei 

luni 

Prof. psih. Dumitru 

Ileana, prof. psih. 

Popescu Lucia 

Afișe, liste 

prezență, fotografii, 

material suport 

Utilizarea noilor 

tehnologii în 

procesele de 

învățare-predare-

evaluare-recuperare. 

Utilizarea soft-urilor și aplicațiilor audio-

vizuale în terapie care să contribuie la 

îmbunătățirea capacității de concentrare și 

memorare, la dezvoltarea abilităților de citire și 

scriere, abilităților matematice, capacității de 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Colectivul cadrelor 

didactice 

Documente de  

proiectare a  

activităților 

terapeutice,  
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învățare, la inducerea stării de relaxare, 

reducerea stresului, îmbunătățirea coordonării, 

dezvoltarea abilităților manuale și a 

potențialului psiho-motric la copilul cu CES  

rapoarte de 

evaluare,  

scoruri de  

dezvoltare  

 

O2. Proiectarea/derularea activității manageriale pe baza unei diagnoze realiste și specifice pentru a se asigura servicii educativ-

terapeutice calitative 

 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

Elaborarea planului 

managerial anual, 

planului operațional 

și a programului de 

dezvoltare a 

sistemului de control 

managerial pe baza 

analizei activităților 

anterioare a tuturor 

departamentelor 

Consultarea coordonatorilor de  

departamente, a responsabililor/președinților de 

comisii metodice, întregului personal didactic, 

beneficiari  

10.10.2019 Director 

 

PV al CP 

Identificarea resursele materiale, financiare, 

umane și de timp disponibil  

10.10.2019 Director  PV al CP 

Stabilirea responsabililor și indicatorilor de 

evaluare 

10.10.2019 Director  Decizii 

 

Aprobare CA, avizare CP 10.10.2019 Director  Existență 

documente la 

portofoliu 

(avizate/aprobate de 

CP și CA) 

Organizarea activității Comisia monitorizare 

sistem control intern managerial 
10.10.2019 Director  Decizie  

Proiectarea activității 

pentru anul școlar în 

curs pentru toate 

sectoarele de  

activitate 

 Aplicarea și corelarea componentelor 

proiectării cu cele ale planului managerial 

 

10.10.2019 

27.01.2020 

Coordonatori/respon

sabili/președinți 

comisii 

PV ale  comisiilor  

Stabilirea responsabililor și indicatorilor de 

evaluare 

10.10.2019 

27.01.2020 

Coordonatori/respon

sabili/președinți 

comisii 

PV ale comisiilor  
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Dezbatere și avizare CP, aprobare CA 10.10.2019 

27.01.2020 

Coordonatori/respon

sabili/președinți 

comisii 

Existență 

documente 

proiectare la 

portofoliu fiecărei 

comisii 

(avizate/aprobate de 

CP și CA) 

Verificarea 

desfășurării 

activității în CRAES 

conform ROF/RI și 
fișelor de post 

Verificarea încadrării personalului conform 

reglementărilor în vigoare 

Conform 

graficului IȘJ 

Timiș 

Director  Dosare personal 

Monitorizarea calității proiectării și desfășurării 

activităților cadrelor didactice 

Conform 
graficului 

Director, 
responsabili  

comisii metodice,  

coordonatori 

departamente 

Fişe de asistență, 

fișe de evaluare,  

calificative acordate 

Monitorizarea frecvenței copiilor la terapii 

 

Zilnic  Cadre didactice 

Prof. psih. Tomici 

Andreea 

Centralizator lunar 

frecvență la terapii, 

 

Monitorizarea întocmirii documentelor 

curriculare (respectării termenelor, corectitudinii 

și completitudinii) 

Săptămânal  

Februarie 2019 

Iunie 2020 

Director 

CIEC 

prof. itin. Laura 

Bodea 

Documente avizate, 

procese verbale 

CIEC, 

Rapoarte de 

activitate încheiate, 

Rapoarte comisie 

verificare 

documente școlare 

Monitorizarea aplicării normelor de securitate și 
sănătate și cele PSI 

 

Permanent 

 

Director 

Comisii desemnate 

 

Documente 

specifice 

completate 

Monitorizarea activităților individuale cu 

părinţii/aparţinătorii sau prin Școala Părinţilor 

 

Săptămânal 

Noiembrie 2019 

Iunie 2020 

Director, prof. psih. 

Ileana Dumitru, prof. 

psih. Lucia Popescu, 

Fișa consiliere 

Grafic programare 

ședințe/întâlniri 
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 prof. psih.  Ionela – 

Silvana Gurban 

Rapoarte sem I și 

sem II 

Monitorizarea utilizării resurselor materiale, 

financiare și a condițiilor igienico-sanitare 

 

Zilnic 

Săptămânal 

 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Director 

 

Evidența intrărilor, 

execuție bugetară  

corectă, spațiu  

corespunzător, fișe  

inventar 

 Monitorizarea activităţilor delegate de director 

coordonatorilor, președinților, responsabililor 

comisii 

Lunar Director Rapoarte 

 

II. CURRICULUM 

 

O3. Diversificarea şi optimizarea serviciilor stimulativ-recuperativ-compensatorii pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale  

O4. Provocarea unor schimbări de mentalitate şi de practici la clasă, fundamentate pe o cultură a incluziunii educaţionale şi 

sociale. 

 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

1. Organizarea 

terapiilor specifice 

Stabilirea terapiilor specifice şi repartizarea 

cadrelor didactice pe departamente 

 

6.09.2019 

 

Director, 

Coordonatori 

departamente 

Procesul verbal CA  

 

Organizarea grupelor pentru copii cu deficienţe 

multiple 

 

6.09.2019 
 

Prof. psih. Cristina 

Alexandru 

 

Tabelul nominal al 

grupelor de copii 

 

Întocmirea orarului de lucru pe cabinete şi 

cadre didactice 

 

6.09.2019 
 

Prof. psih. Beatrice 

Pălici, prof. psih. 

Ileana Dumitru, prof. 

psih. Cristina 

Alexandru 

 

Orarul centralizat  
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Stabilirea traseului funcţional al copilului 6.09.2019 

 

Director 

Coordonatori 

departamente 

ROF, RI 

2. Creşterea 

calităţii serviciilor 

terapeutice 

Analiza cererilor depuse de către părinţi şi 

orientarea pe terapii specifice a cazurilor 

reînscrise 

10.09.2019 

 

Coordonatori 

departamente 

Miniechipa copilului 

Minutele 

întâlnirilor de 

departamente 

Depistarea, evaluarea/reevaluarea şi 

diagnosticare a copiilor: 

- Psihologică 

- Medicală 

- Socială 
- Pe terapii specifice 

 

La intrare în 

evidenţă 

CRAES şi la 12 

luni 

(reevaluările) 
În maxim o lună 

de la intrarea 

cazului în 

terapie 

Psihodiagnosticienii

Medicul 

Asistent social 

Terapeuţii 

 

Documentele de 

evaluare completate 

la dosar 

 

Întocmirea/revizuirea documentelor 

copiilor/adolescenților din lista de așteptare 

La intrarea în 

evidenţă a 

fiecărui caz, ori 

de câte ori este 

necesar 

Comisia Internă 

CIEC 

 

Cereri solicitare 

intrare în evidență  

Tabel evidență 

beneficiari 

(electronic) pe 

departamente  

Interviuri cu părinții 

care  solicită 

terapiile 

Întocmirea/revizuirea dosarului de evidență 

pentru toți copiii/adolescenții din evidenţă  

La intrarea în 

evidenţă a 

fiecărui caz, la 

schimbare de 

ciclu școlar, ori 

de câte ori este 

necesar 

Comisia Internă 

CIEC 

 

Dosarul completat 
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Analiza de caz în echipă multidisciplinară. 

Stabilirea managerului de caz. Stabilirea 

schemei terapeutice şi a miniechipei pe caz. 

 

Săptămânal, 

în zilele de luni 

între orele 

13.00-14.00 

şi joi între orele 

13.00-14.00 

 

Coordonatorii de 

departamente, 

psihodiagnosticieni, 

medic, managerul de 

caz, miniechipa  

Manager de caz 

Terapeuţi 

Minutele 

întâlnirilor de 

departamente 

 

Întocmirea orarului copilului pe terapii 

 

La începutul 

activităţii 

terapeutice sau 

ori de câte ori 
este nevoie 

Manager de caz 

CIEC 

 

Orarele terapeuţilor 

Programul copiilor 

la terapii 

 

Avizarea schemei terapeutice de către CIEC 

 

În maxim 1 

săptămână de la 

intrarea în 

terapii sau ori 

de câte ori este 

nevoie 

Manager de caz 

CIEC 

 

Fişa cu propunerile 

avizată de CIEC 

 

 

Programarea şi realizarea întâlnirilor în 

miniechipă cu părinţii/susţinătorii legali ai 

copiilor, în vederea elaborării PII şi PIP 

 

În maxim o lună 

de la intrarea în 

terapie, 

28.10-

01.11.2019 

Prof. psih. Ileana 

Dumitru, prof.psih. 

Gurban Ionela, 

prof.psih. Cristina 

Alexandru  

Manager de caz 

Terapeuţi 

Grafic planificare, 

tabel cu 

centralizarea 

întâlnirilor 

 

Întocmirea PII (avizat de către CIEC) şi a PIP 

 

În termen de 

maxim 6 săpt de 

la intrare in 

terapii 

Managerul de caz 

Terapeuţii 

CIEC 

 

PII (avizat) şi PIP 

la dosarele copiilor 

 

Întocmirea documentaţiei / întocmirea 

planificărilor activităţii cadrelor didactice. 

Menţinerea ordonată a dosarelor copiilor. 

Conform grafic 

la fiecare 

document 

Echipa 

multidisciplinară 

Dosare completate 

şi structurate 
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Desfăşurarea intervenţiilor specifice pe terapii 

 

Săptămânal, 

conform 

orarului stabilit 

Terapeuţii 

 

Fișe de observații la 

activitățile zilnice 

Fișe de prezență 

Monitorizarea cazurilor din grupe de risc ce nu 

necesită intervenţii specifice prin DIT  

 

 

Conform 

programării 

stabilite 

 

Prof.psih. Beatrice 

Pălici 

Med. Marinela 

Tănasie 

Documente de 

monitorizare 

completate la zi 

Fişele de evaluare 

Asigurarea de servicii de sprijin  

preșcolarilor și școlarilor cu c.e.s. în  

prin studenţi voluntari 

 

În regim 

săptămânal de 

două ore pentru 

fiecare copil 
integrat 

Prof.psih.  

prof. psih. Ionuț 

Mladin, prof.psih. 

Lidia Ciortuz, prof. 
itin. Laura Bodea, 

înv. ed. Lavinia 

Cosma 

Evidenţa copiilor 

Contracte 

voluntariat 

Documentele de 
monitorizare 

Evaluări finale pe terapie mai - iunie 2020 Manager de caz 

terapeuți 

Procese verbale 

Rapoarte  

Verificarea modului de întocmire a 

documentaţiei didactice 

Conform 

calendarului 

stabilit 

Prof. itin. 

Laura Bodea 

Comisia verificare  

documente 

Raport calitativ și 

prelucrare statistică 

Asigurarea tranziţei copiilor din DIT spre DIŞ Mai-iunie 2020 CIEC 

Managerul de caz 

Procese verbale  

CIEC 

Tabel nominal copii 

Întâlniri de lucru săptămânale ale membrilor 

CIEC 

În zilele de luni 

orele 12.00-

13.00 

Coordonator CIEC 

 

Procesele verbale 

ale întâlnirilor 

 

Orientarea şcolară şi profesională 

 

 

După caz 

 

Director, CIEC 

 

Proces verbal / 

Raport de orientare 

Recomandări în fişa 

de evaluare 

Orientarea spre alte servicii de specialitate 

 

După caz 

 

Managerul de caz 

CIEC 

Recomandări în fişa 

de evaluare 
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 Minute ale 

întâlnirilor pe 

departamente 

Coordonarea activităţilor de practică de 

specialitate  

 

Pe parcursul 

întregului 

semestru 

Director 

Coordonatorii numiți 

Contracte încheiate 

Portofoliu practică 

 

 Desfăşurarea activităţilor extraşcolare (Serbarea 

de Crăciun, expoziţii, vizionare spectacole, 

vizite, amenajarea cabinetelor, pavoazare, 

aprovizionare, etc.) 

Conform 

graficului 

evenimentelor 

Responsabili 

desemnaţi 

Rapoarte 

Fotografii 

Înregistrări video 

Articole în presă etc 

 Desfășurarea activităților în cadrul săptămânii 

Școala Altfel 

Conform 

planificării 

Prof. psih. Claudia 

Viliga 

Portofoliu complet 

3. Dezvoltarea  

centrului 

metodologic pentru 

pentru promovarea 

educaţiei timpurii şi 

educaţiei incluzive 

Structurarea portofoliilor metodologice pe 

tipuri de servicii/intervenţii 

Pe tot parcursul 

anului 

Resp. com. met.,  

coord.depart. 

Portofolii 

metodologice  

Elaborarea şi editarea de  

- materiale prezentare 

departamente/CRAES 

- ghiduri tematice 

- Actualizarea site-ul 

www.craesperanta.ro  

pagina facebook 

Pe tot parcursul  

semestrului 

 

Regulat  

Director, coord.  

departamente 

 

Director, 

kinet. Raluca 

Nedelea, 

prof. psih. Ionuț 

Mladin, 

prof. psih. Andrea 

Mircea 

Existenţa 

materialului  

 

Site/pag cu 

informaţii  

 actualizate 

Realizarea de traduceri de materiale de 

specialitate  

 

Pe tot parcursul  

anului 

Responsabili 

Comisii Metodice 

Coordonatori 

departamente 

Existenţa 

materialelor  

 

Vizite de lucru şi schimburi de experienţă cu 

alte organizaţii/instituţii 

După caz  

 

Director 

Responsabil 

desemnat 

Mapa acţiunii 
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4. Îmbogăţirea şi 

diversificarea 

mijloacelor 

informaţionale 

pentru personalul 

instituţiei, unităţi 

şcolare şi părinţi   

Îmbogăţirea fondului de carte al CRAES 

 

Periodic As. soc. Camelia 

Bogdan, prof. psih. 

Ionuţ Mladin 

Registrul de intrări 

cu noi volume 

Realizarea de bibliografii tematice Regulat Resp. Com. Med. Fişe bibliografice 

anexate la dosar 

Elaborarea de materiale informaţionale  Periodic Coord. Depart. Existență materiale 

Pliante de prezentare a departamentelor Sept. 2019 Coord.depart. Pliantele tipărite 

Dezvoltarea site-ului www.craesperanta.ro   

și a paginii facebook 

 

        Regulat 

 

Director, 

kinet. Raluca 

Nedelea, 
prof. psih. Ionuț 

Mladin, 

prof. psih. Andrea 

Mircea 

Site/pag. cu 

informaţii 

actualizate 

Prezentări de carte de specialitate 

 

După caz 

 

Prof. psih. Karla  

Stana 

Cel puţin două 

prezentări 

Expoziţii prilejuite de diverse manifestări 

 

Periodic 

 

Prof. Gloria Stana, 

 prof. psih. Karla  

Stana 

Cel puţin o 

expoziţie 

 

Structurarea avizierului de informare 

profesională, avizierului pentru părinţi  

 

Calendarul 

manifestărilor 

 

Prof. psih. Karla  

Stana, prof. psih.  

Ileana Dumitru,  

prof. psih. Lucia  

Popescu, prof.psih.  

Cristina Alexandru 

Existenţa 

avizierului cu 

documente la zi 

 

5. Dezvoltarea  

serviciilor suportive 

pentru părinţi  

Planificarea şi organizarea activităţilor 

suportive 

 

 

 

După caz  

 

Prof. psih. Ileana 

Dumitru,   

prof. psih. Cristina 

Alexandru 

As. Soc., Terapeuţii 

Graficul întâlnirilor 
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 Asigurarea de servicii de: 

- consiliere parentală 

- consiliere de cuplu 

- suport prin “Şcoala părinţilor” 

- asistență psihologică în maternitate 

 

 

 

 

- suport social şi material 

 
 

- abilitare în intervenţie 

- educaţie pentru sănătatea familiei 

 

Conform 

programării 

 

 

 

 

 

 

 

După caz 

 
 

Permanent  

După caz 

Prof.psih. Lucia 

Popescu  

prof. psih Ileana 

Dumitru, prof. psih. 

Ionela Gurban 

 

 

 

 

As.soc. Camelia 

Bogdan 
 

Terapeuţii  

As.med. Iohana  

Mărgărintoni 

Rapoarte de 

consiliere, Procese 

verbale de orientare  

şcolară, Procese  

verbale ale  

întâlnirilor cu  

părinţii, Lista   

prezenţa la Şcoala  

Părinţilor 

Lista de distribuire 

de ajutoare, Raport  
vizită la domiciliu 

Procese  

verbale 

întâlniri 

Elaborarea şi distribuirea de chestionare 

adresate părinţilor/aparţinătorilor legali 

 

Noiembrie 2019 Prof.psih. Lucia 

Popescu, prof.psih.  

Ileana Dumitru,  

prof. psih.  Cristina 

Alexandru, prof. 

psih. Ionela Gurban 

Chestionare 

completate şi 

prelucrate 

6. Dezvoltarea  

serviciilor de  

consiliere şi  

consultanţă pentru  

promovarea  

educaţiei cerințelor 

educaționale 

speciale în grădiniţe 

şi şcoli 

Delimitarea domeniilor privind oferta de 

consiliere şi consultanţă 

 

Interformarea echipei de consilieri 

Septembrie 

2019 

 

 

 

 Director 

Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

Existenţa 

programului şi a 

orarului afişat 

Programarea activităţilor suportive pentru 

realizarea educaţiei incluzive în şcoli: cursuri, 

întâlniri de lucru, seminarii, orar de consultanţă  

Regulat,  

prin programare  

 

Director 

Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban  

Consemnările din  

caietul de evidenţă 

al întâlnirilor 
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Asigurarea consultanţei psihopedagogice şi 

metodologice în întâlniri individuale cu cadrele 

didactice din grădiniţe şi şcoli 

Regulat 

 

Director 

Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban  

Rapoarte întocmite 

în urma întâlnirilor 

 

Asigurarea consultanţei manageriale pentru 

directorii de grădiniţe şi şcoli cu deschidere 

spre incluziune 

După caz 

 

Director 

Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

Raport  de la 

activitate  

 

Asigurarea consultanţei de specialitate pentru 
psihologii debutanţi din grădiniţele şi  şcolile de 

masă 

Conform 
graficului 

 

Director 
Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

Minuta întâlnirii 
 

Activităţi de advocacy pentru caz pentru copiii 

din evidenţa Centrului integraţi în învăţământul 

de masă 

 

Conform 

graficului 

 

Director 

Prof. psih. Lucia 

Popescu 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

Proces verbal 

 

Activităţi de formare, întâlniri şi seminarii de 

lucru cu: directori, psihologi, psihopedagogi,  

cadre didactice din unităţi de învăţământ de 

masă sau ONG-uri 

Conform 

graficului 

 

Director 

Prof. psih. Stana 

Mihaela Karla 

Mapa acţiunii 

 

Asigurarea serviciilor suportive pentru elevul cu 

cecitate integrat în școala de masă  

Conform 

graficului 

Prof. psih. Cristina 

Alexandru 

Caiet de observații 

zilnice 

Delegații  

Organizarea și derularea cursului pentru 

asistenții maternali ai copiilor în regim de 

protecție socială a statului 

Conform 

calendarului 

Director  

Echipa desemnată 

Mapă curs 
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Organizarea și derularea cursului adresat 

părinților/tutorilor copiilor cu dizabilități 

multiple 

Conform 

calendarului 

Director  

Echipa desemnată 

Mapă curs 

7. Crearea unui 

climat stimulativ 

pentru cercetarea 

psiho-pedagogică şi 

metodologică în 

domeniul educaţiei 

timpurii şi educaţiei 

incluzive 

Identificarea şi centralizarea temelor de 

cercetare propuse în analiza de nevoi 

 

Conform  

graficului 

 

Director 

prof. psih. Karla 

Stana 

Existenţa 

“Anuarului” 

completat la zi  

Stabilirea echipelor şi a planului cercetării Conform  

graficului 

 

Director 

prof. psih. Karla 

Stana 

Existenţa 

“Anuarului” 

completat la zi  

Identificarea partenerilor pentru realizarea 

cercetării 

Conform  

graficului 

Director 

 

Protocoale 

încheiate 

Elaborarea de instrumente pentru diverse tipuri 

de investigaţii: chestionare, fişe de lucru, de 

evaluare,etc. 

Conform  

graficului 

 

Echipa cercetării 

 

Existenţa 

instrumentelor 

elaborate                         

Derularea cercetărilor stabilite 

 

După grafic 

 

Echipa de cercetare 

 

Fişa de 

monitorizare a 

cercetării 

Prezentarea rezultatelor cercetării în sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, ședințe publice 

Conform  

calendarului 

evenimentelor 

Echipa de cercetare Diploma 

Adeverință/diplomă 

gr. I 

 

III. RESURSE UMANE 

 

O5. FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI SPECIALIZAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ŞI PERSONALE ALE 

PERSONALULUI  DIN INSTITUŢIE 

O6. DIVERSIFICAREA MODALITĂŢILOR DE REALIZARE A FORMĂRII CONTINUE, CU ACCENT PE 

PARTICIPARE, INTERACTIVITATE ŞI UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ALE INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 
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OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

1. Asigurarea 

resurselor umane 

necesare  

Stabilirea formaţiunilor de lucru,  

repartizarea cadrelor didactice pe terapii  

specifice 

9.09.2019 

 

Director 

 

Decizii încadrare 

Proces verbal CA şi CP 

Întocmire documente încadrare și indicatori de 

normare 

Conform grafic 

IȘJ Timiș 

Director 

secretar 

Proces verbal CA şi CP 

Încadrări depuse și 

avizate de IȘJ Timiș 

Încadrare cu  cadre didactice pentru posturile 

care se vacantează pe parcursul anului 

Conform 

procedurii P 

06.06 a IȘJ 

Timiș 

Director 

Secretar 

Comisie 

mobilitate 

Decizii 

Acord IȘJ Timiș 

Distribuirea sarcinilor fiecărui angajat şi  fişei 

postului 

9.09.2019 

La intrare în 

activitate pentru 

angajații de pe 

parcursului 

anului 

Director 

 

Existenţa fişelor postului  

semnate pentru întreg 

personalul 

Întocmirea proiectului de încadrare pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 

Februarie 2020 

 

 

Director  

Secretar  

 

Proiect de încadrare depus 

și avizat de IȘJ Timiș 

 

Prelucrarea documentelor privind  

mobilitatea cadrelor didactice 

Ori de câte ori 

este necesar 

Director PV ale CP 

Întocmirea proiectului planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2020-2021 

Decembrie 2019 Director  PV ale CA și CP 

Proiect depus și Avizat de 

IȘJ Timiș 

Aplicarea procedurii de mobilitate a personalului 

didactic 

Respectarea 

calendarului 

MEN și a P 

06.06 a IȘJ 

Timiș 

Director  

Secretar  

Documente depuse la ISJ 

Timiș 
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2.Facilitarea 

asimilării  culturii 

instituţionale de 

către persoanelor 

nou angajate  

Numirea mentorilor pentru fiecare nou angajat 

şi desfăşurarea de activităţi de mentorizare a 

personalului nou angajat 

9.09.2019 

 

 

Director 

 

 

Lista cu cuplurile 

mentoriale  

Susţinerea de activităţi de interformare Regulat Cuplurile 

mentoriale 

Rapoarte 

3. Specializarea 

competenţelor pe 

diferite tipuri de 

intervenţie prin 

activităţi de 

formare continuă 

Organizarea activităţii de formare continuă - 

numirea responsabilului și a echipei de lucru  

Octombrie 2019 

 

Director 

 

PV ale CA și CP 

Decizia de numire 

Analiza nevoilor de formare a personalului 

didactic: realizarea chestionarelor, distribuirea 

şi completarea lor, centralizarea informaţiilor  

10.10.2019 

 

prof. psih. Karla 

Stana 

Resp. Com. Met. 

Chestionare realizate, 

completate şi prelucrate 

 

Structurarea programului de formare continuă a 
personalului din Centru 

Octombrie 2019 prof. psih. Karla 
Stana 

Existenţa programului 
 

Organizarea avizierului cu formarea continuă şi 

diseminarea informaţiilor  

 

Conform 

calendarului 

ofertanților de 

formare 

prof. psih. Karla 

Stana 

Avizier actualizat 

Diseminarea informaţiilor privind  

perfecţionarea prin grade didactice şi afişarea 

documentelor 

Regulat prof. psih. Karla 

Stana 

Existenţa avizierului 

 

Consilierea cadrelor didactice privind  

condiţiile de înscriere, graficul şi metodologia 

activităţii de perfecţionare prin grade didactice 

Periodic prof. psih. Karla 

Stana 

Minute ale întâlnirilor 

Informarea cadrelor didactice cu oferta 

cursurilor de perfecţionare prin CCD, UVT, 

DPPD şi alţi ofertanţi 

Periodic 

 
prof. psih. Karla 

Stana 

Existenţa documentelor 

afişate 

 

Realizarea evidenţei cadrelor didactice care se 

perfecţionează prin grade didactice,  

doctorate, masterate, cursuri de specializare, etc. 

Sept.-nov. 2019 

 
prof. psih. Karla 

Stana 

Portofoliu structurat 

Monitorizarea înscrierii şi participării cadrelor 

didactice la programe de perfecţionare 

Regulat  

 

prof. psih. Karla 

Stana 

Minute ale întâlnirilor 

 

Elaborarea şi completarea fişelor personale 

privind formarea continuă 

Semestrial 

 

prof. psih. Karla 

Stana 

Fișe individuale 

completate 
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Structurarea dosarului privind oferta de formare 

adresată personalului din CRAES 

Periodic prof. psih. Karla 

Stana 

Dosar existent 

 

Structurarea bazei de date privind formarea 

contiunuă a cadrelor didactice şi întocmirea 

rapoartelor sintetice privind activităţile de 

formare la nivel de CRAES 

Semestrial   

 

prof. psih. Karla 

Stana 

 

Exitenţa bazei de date 

Rapoarte întocmite 

 

Program de formare continuă prin activităţi 

metodice:  

- Comisia metodică „Comunicare”, 

responsabil prof.psih. Mihaela Anghel; 

- Comisia metodică „Educaţie specială”, 
responsabil prof.psih. Lăcrămioara 

Lupulescu 

- Comisia metodică „Motricitate fină şi 

grosieră”,  responsabil kinet Raluca 

Nedelea 

- Comisia metodică „Psihoterapii, 

psihodiagnoză şi consiliere”, responsabil 

prof.psih. Lucia Popescu 

Lunar  

 

 

Resp. com. met. 

 

 

Planul de activitate 

Liste de prezenţa  

(prezenţa min.90%)                 

Minuta 

Materialele elaborate    
Rapoarte 

 

Participarea la consfătuirea cadrelor didactice  

şi cercurile pedagogice  

 

Sept. 2019 – feb. 

2020  

 

Director 

 

Liste de prezenţă 

 

(prezenţa min.90% )                 

Susţinerea unor activităţi de interformare prin 

video-training şi studiu de caz în cadrul 

consiliilor profesorale, etc. 

Periodic  

 

Prof.psih. Karla  

Stana 

Procese verbale 

materialele elaborate   

4. Stimularea 

dezvoltării 

profesionale prin 

alte modalităţi 

Activităţi de traducere de materiale profesionale 

şi de autoinformare 

Periodic  

 

Personal didactic Existenţa materialelor 

traduse 

Participări la module de formare organizate de 

CCD şi alţi ofertanţi 

După calendar 

 

Personal didactic 

 

Dosarul rapoartelor 

completat                            

Participări la conferinţe, simpozioane, seminarii  După calendar Personal didactic Rapoartele  în portofoliu 

Schimburi de experienţă cu alte instituţii 

 

După caz 

 

Director Mapa acţiunii 
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 Responsabil 

desemnat  

Activităţi de autoformare prin studiu individual Continuu Personal didactic 

 

Materiale personale de 

studiu 

5.Optimizarea 

activităţii de  

secretariat 

Documentare legislativă  Permanent Secretar  Legislaţie aplicată corect                             

Elaborarea la termen a documentelor de 

secretariat 

Permanent 

 

Secretar  Situaţii corecte şi la 

termen 

Actualizarea datelor în baza naţională de date ale 

educaţiei (BDNE) 

După calendar 

 

 

Secretar  Corectitudinea şi 

promptitudinea situaţiilor 

elaborate 

Gestionarea programelor computerizate   

(EDUSAL/REVISAL) 

După calendar Secretar   Situații corect elaborate și 

raportate 

Completarea corectă și completă a dosarelor de 

personal 

Periodic Secretar  

 
Dosare corect și complet 

întocmite 

 

IV.  RESURSE MATERIALE  ŞI  ADMINISTRATIV –  FINANCIARE 

 

 O7.  Asigurarea resurselor  materiale și financiare în vederea creșterii calității spațiului conform normelor în vigoare 

 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

1.Optimizarea 

funcţională a 

spaţiului Centrului  

Igienizarea şi pregătirea spaţiului Centrului 

pentru începerea activităţii în bune condiţii (uși. 

ferestre, mochete și covoare, mobilier, 

jucării/mijloace educativ-terapeutice) 

06.09.2019 

 

 

 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar  

 Spaţii igienizate 

 

 

Revizii ale rețelei termice, canalizare, 

alimentare cu apă  

După caz 

 

Director 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu  

Reţea funcţională în 

bune condiţii 
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Lucrări de reparații tencuială pereți și zugrăvire 

(hol, sala așteptare, grupuri sanitare, cabinete) 

06.09.2019 Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Proces verbal de 

recepţie 

2. Utilizarea  

eficientă și  
modernizarea bazei 

materiale 

Achiziţionarea materialelor de întreţinere 

 

 

 

 

Lunar  

 

 

 

 

Director 

Administrator 

Administrator 

financiar 

Îngrijitori curățenie 

Note de intrare 

recepţie, contracte şi 

bonuri de predare-

transfer, bonuri de 

consum 

Identificare de noi posibilități de dotare prin 
surse extrabugetare (donații/sponsorizări) 

Pe tot parcursul 
anului școlar 

Director  Contracte de 
donație/sponsorizare 

încheiate 

Achiziții echipamente pentru toate cabinetele de 

kinetoterapie, psihodiagnoză 

Conform 

planului de 

achiziții și 

graficului 

bugetului 

aprobat 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Note de intrare 

recepţie, contracte şi 

bonuri de predare-

transfer, bonuri de 

consum,  

Dotarea cu mijloace şi materiale didactice  de 

specialitate a tuturor cabinetelor 

Funcție de 

necesități 

Conform 

planului de 

achiziții 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar  

Titularii cabinetelor 

Existență materiale 

(faptic și în fișe de 

inventar) 

Menținerea în bună funcționare a mașinilor și a 

tehnicii din dotare 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Șoferii  

Întreg personalul 

ITP efectuate 

Tehnică din dotare 

funcțională 

3. Optimizarea 

activităţii din 

departamentul 

Documentare legislativă 

 

 

Sistematic  

 

După calendar 

 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar  

Legislaţie cunoscută şi 

aplicată                           

- documente elaborate 

corect şi depuse la timp  
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administrativ, 

financiar -contabil 

permanent  - relaţii bune de 

colaborare 

Întocmirea proiectelor de buget pentru anul 

financiar 2020 

Conform 

calendar CJT și 

IȘJ Timiș 

Director 

Administrator 

financiar 

Proiecte de buget 

depuse la timp 

PV al CA 

Gestionarea creditelor alocate de la buget Conform 

calendar CJT și 

IȘJ Timiș 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Documentație corect 

elaborată 

Elaborarea documentelor financiar – contabile 

și cele de gestiune 

 

 Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Documente elaborate 

corect și la timp  

Colaborarea cu ordonatorul secundar de credite 

şi unităţile financiar-bancare 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Relații bune de 

colaborare 

Evidența patrimoniului în conformitate cu 

legislația în vigoare 

 

Conform 

legislației 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar  

Comisie inventar 

Documentație corectă 

și completă 

 

 

 

V. DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

 

O8. Promovarea unei societăţi incluzive prin formarea şi dezvoltarea perteneriatelor educaţionale şi sociale 

O9. Asigurarea calităţii întregii activităţi din instituţie 
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OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL EVALUARE 

(INDICATORI 

PERFORMANȚĂ) 

1. Crearea 

structurii 

funcţionale a 

Centrului de 

Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 

Reorganizarea activităţii celor patru 

departamente şi alegerea coordonatorilor: 

- Departamentul Intervenţie Timpurie – prof. 

psih. Beatrice Pălici 

- Departamentul Educaţie Specială – prof. psih. 

Cristina Alexandru 

- Departamentul Incluziune Şcolară – prof. 

psih. Ileana Dumitru 

- Departamentul Formare, Documentare, 

Cercetare – prof. psih. Karla Stana 

06.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

CA 

Director 

Coord. depart. 

 

 

 

 

 

 

PV a CA  

PV a CP 

Deciziile de numire  

Existenţa 

organigramei 

aprobate                    

 

 

 

 

Stabilirea componenţei comisiilor care 

funcționează la nivel de CRAES (temporar sau 

permanent) şi desemnarea responsabililor 

 

10.10. 2019 

 

Director 

CA 

CP 

 

Deciziile de numire  

Existenţa listei cu 

comisiile şi 

responsabilii 

acestora în 

portofoliu                    

Stabilirea componenţei nominale a comisiilor 

metodice  şi desemnarea responsabililor 

acestora: 

1. Motricitate fină şi grosieră: resp. kinet. Raluca 

Nedelea 

2. Comunicare: resp. prof. psih. Mihaela Anghel 

3. Psihoterapie,  psihodiagnoză şi consiliere: 

resp. prof.psih. Lucia Orbulov 

4. Educaţia specială „Luminiţa”: resp. prof.psih. 

Lăcrămioara Lupulescu 

10.10. 2019 Director  

CA 

CP 

PV CA 

PV CP 

Decizie 

componență 

nominală a  

comisiilor 

Elaborarea documentelor proiective: planurile  

anuale, semestriale 

10.10.2019 

27.02.2020 

Responsabili/ 

președinți comisii 

 

Proiecte 

avizate/aprobate (în 
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portofoliu 

comisiilor)    

Stabilirea orarului activităţilor din centru 06.09. 2019 Comisia orar Orarul completat și 

aprobat 

2. Promovarea 

imaginii CRAE 

Distribuirea pliantelor de prezentare a CRAES, 

a departamentelor DIŞ şi DIT 

 

 

Ori de câte ori e 

cazul  

 

 

 

Coordonatorii 

departamentelor, 

managerii de caz 

 

Pliantul în cel puţin 

200 exemplare                             

distribuite 

Actualizarea site-ului www.craesperanta.ro, 

Pagină facebook 

 

Regulat  Director, 

kinet. Raluca 

Nedelea, prof. psih. 

Ionuț Mladin, prof. 

psih. Andrea Mircea   

Site-ul și pagina cu 

informaţii 

actualizate la 

termen 

Articole informative în ziarele locale,  

săptămânale, naţionale  

După caz Director  Periodicitatea şi 

nr.articolelor 

Minim 1 

Emisiuni radio, tv După caz Director  Minim o apariție 

3. Dezvoltarea 

reţelei 

internaționale, 

naționale, judeţene 

de parteneriate cu 

unităţile preşcolare 

şi şcolare  

Identificarea resurselor profesionale  existente 

la nivel de judeţ pe educaţia incluzivă: 

specialişti, cadre didactice de sprijin, cabinete 

de specialitate, cadre didactice formate 

Pe parcursul 

întregului an 

școlar 

Director 

prof.psih. Lucia 

Popescu, prof. psih. 

Ionela Gurban 

Existenţa bazei de 

date 

 

Identificarea nevoilor existente privind educaţia 

incluzivă la nivel de judeţ: nevoi de formare, de 

consultanţă, de servicii de sprijin 

Pe parcursul 

întregului an 

școlar 

Director 

prof.psih. Lucia 

Popescu, prof. psih. 

Ionela Gurban 

Nevoile  structurate 

pe categorii                          

 

Activităţi de advocacy pentru caz După caz 

 

Prof.psih. Lucia 

Popescu, prof. psih. 

Ionela Gurban 

PV întâlnire 

Continuarea parteneriatelor cu şcolile şi 

grădiniţele de masă din Timişoara  şi judeţ  

Pe parcursul 

întregului an 

școlar 

Director, 

Prof. psih. Orbulov 

Lucia 

Activităţi 

desfăşurate în 

parteneriat 
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Înnoirea/derularea parteneriatului de colaborare 

cu Şcoala cu clasele I-VIII Săcălaz  pentru 

sprijinirea elevilor cu c.e.s. prin profesor 

itinerant delegat din partea C.R.A.E. 

„Speranţa” 

Septembrie 2019 

Pe parcursul 

întregului an 

școlar 

Director 

Prof. itin. repartizat 

Nr. copii asistați 

Portofoliu cadru 

didactic itin. 

Continuarea parteneriatelor cu UVT în formarea 

inițială și continuă de specialiști 
Semestrial  Director Existența și 

funcționarea 

parteneriatului 

Continuarea parteneriatelor euro-regionale în 

dezvoltarea unei strategii pentru accesul la 

servicii educativ-terapeutice a copilului cu 

dizabilități   

Semestrial  Director  Existența și 

funcționarea 

parteneriatului 

4. Dezvoltarea 

parteneriatului cu 

părinţii 

Informarea şi semnarea de luare la cunoştinţă a 

regulamentului intern pentru părinţi  

La luarea în 

evidenţă 

As.soc. Camelia 

Bogdan 

Regulament  

semnat de ambele 

părţi 

Depunere cerere înscriere în evidență sau 

continuare a terapiilor în anul școlar viitor 

Iunie 2020 As. soc. Camelia 

Bogdan 

Min. 200 cereri 

înregistrate 

Distribuirea  

pliantelor pentru părinţi 

10.10. 2019  

 

Coord. Departam. 

 

Min.200 pliate 

distribuite 

Identificarea nevoilor părinţilor pe baza 

instrumentelor elaborate 

 Prof.psih. Lucia 

Popescu, prof. psih. 

Ileana Dumitru, prof. 

psih. Ionela Gurban  

As. soc. Camelia 

Bogdan 

Instrumente 

elaborate şi nevoi 

identificate 

 

Identificarea nevoilor părinţilor  şi consilierea 

acestora prin vizite la domiciliu 

Noiembrie 2019 

 

As. soc. Camelia 

Bogdan 

Vizite raportate               

 

Elaborarea/aplicarea programului de consiliere 

a părinţilor: 

       -    Consilierea parentală; 

- Consiliere de cuplu; 

Conform 

programării  

 

Prof. psih. Lucia 

Popescu, prof. psih. 

Ionela Gurban 

Miniechipa 

 

Existenţa  

programului afişat 

Nr. de cazuri 

consemnate în 

raport          
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- Program de activităţi organizate la      

„Şcoala părinţilor” 

Plan tematic şi 

materiale 

prezentate                   

Realizarea graficului întâlnirilor miniechipei cu 

părinţii 

După grafic 

 

Prof. psih. Ileana 

Dumitru, prof. psih. 

Cristina Alexandru 

Existenţa graficului 

Desfăşurarea întâlnirilor miniechipei cu părinţii 

 

După grafic 

 

 

Prof. psih. Ileana 

Dumitru, prof. psih. 

Cristina Alexandru, 

manager caz 

PV întocmite 

Implicarea părinților în activitatea managerială Permanent  Director PV ale CA 

„Avizierul părinţilor”- actualizarea informaţiei 

pentru părinţi   

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Prof.psih. Ileana 

Dumitru 

Informaţie 

actualizată la 

avizier   

Elaborarea videotecii pentru părinţi Pe tot parcursul 

anului școlar 

Manager caz 

Coordonatori depart.  

Cel puţin 5 casete 

pentru părinţi      

Elaborarea ghidurilor şi materialelor 

informative pentru părinţi 

Periodic   

 

Coordonatori 

desemnați 

Materiale elaborate            

5. Creşterea 

calităţii activităţii 

CRAES 

 

Organizarea activităţii CEAC Septembrie 2019 

 

Director 

 

Decizie constituire 

comisie  

PV CP și CA  

Diversificarea și continuarea activității CEAC Conform 

graficului  

CEAC  

 

Portofoliu 

completat la termen 

5.1. Asigurarea 

informării 

grupurilor 

semnificative de 

interes asupra 

mecanismelor de 

asigurare internă a 

calităţii educaţiei 

furnizate 

Informarea Consiliului de Administraţie asupra 

Raportului anual de evaluare internă a calităţii şi 

a Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

 

 

Conform 

normativelor 

 

Preşedintele 

Comisiei 

 

Raport anual de 

evaluare internă a 

calităţii 

Planul de 

îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei  

Asigurarea informării grupurilor semnificative 

de interes privind asigurarea internă a calităţii 

educaţiei prin avizierul CEAC 

Periodic Prof. psih. Mladin 

Ionuț 

Informaţie 

actualizată la 

avizier   
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5.2. Evaluarea 

nivelului de 

satisfacţie în 

privinţa ofertei 

educaţionale 

Cunoaşterea nevoilor beneficiarilor prin 

realizarea unor interviuri individuale 

Octombrie 2019 

Februarie 2020 

Comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii 

Minutele 

întâlnirilor 

Cunoaşterea nevoilor membrilor Consiliului 

Profesoral, prin realizarea unor discuţii 

individuale 

Octombrie 2019 

Februarie 2020 

Comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii 

 

Minutele 

întâlnirilor 

 

6. Respectarea 

regimului de 

securitate 

Instruirea personalului cu privire la normele de 

securitate şi sănătate 

Conform 

normativelor 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

 

Documentaţie 

întocmită conform 

normativelor  

Instruirea personalului şi beneficiarilor cu 

privire al comportamentul în caz de incendiu, 

cutremur și alte calamități naturale 

Conform 

normativelor 

 

Prof. psih. Ionela 

Gurban 

 

Documentaţie 

întocmită conform 

normativelor 

7. Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

diferiţi factori ai 

comunităţii 

Colaborări în întâlniri de lucru cu COŞP  După grafic  

 

Director 

 Asist.soc. Camelia 

Bogdan 

PV încheiate 

 

Parteneriate cu universităţile: 

-  Practica studenţilor de la Fac. Sociologie-

Psihologie-Asistenţă Socială, DPPD,  

 

-  Voluntariatul studenţilor în şcoli/grădiniţe 

 

 

 

 

 

- Activităţi practice ale studenţilor Secţiei de 

Kinetoterapie din cadul UVT 

-  Activitate de formare prin: CCD, DPPD- 

Universitatea de Vest, alți ofertanți de formare 

 

Octombrie 2019 

- mai 2020 

 

Noiembrie 2019 

- mai 2020 

 

 

 

 

Noiembrie 2019 

- mai 2020 

Conform 

graficului stabilit 

 

 

Director  

Responsabili 

desemnați 

Prof.psih. Lidia  

Ciortuz, Prof.  

psih. Ionuț Mladin, 

prof. itin. Laura 

Bodea, înv. Ed. 

Lavinia Cosma 

kinet. Violeta 

Almăjan Guţă  

Director 

Prof.psih. Karla 

Stana 

 

Contracte semnate 

Mape tutori 

 

Contracte de 

voluntariat semnate 

Existenţa 

programului de 

voluntariat în 

şcoli/grădiniţe 

Protocol semnat 

Program activităţi 

Protocoale semnate 

Mapa curs/program 
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Parteneriat cu ONG-uri locale, naţionale, 

internaționale (AID WOLD onlus Italia, 

Perkins International) 

Conform 

termenului 

precizat în 

protocol/ 

convenţie 

Director  Protocoale/ 

convenții încheiate 

Parteneriat cu instituţii culturale: Biblioteca 

Judeţeană Timiş, Teatrul German de Stat, etc 

Conform 

termenului 

precizat în 

protocol/ 

convenţie 

Director  Protocoale 

încheiate 

Parteneriat cu DGASPC Timiș Conform 
termenului 

precizat în  

contract 

Director Contract încheiat 

Parteneriat cu Asociaţia Resurse Umanitare 

„Speranţa” ARUS Timişoara 

Conform 

termenului 

precizat în 

protocol 

Director 

 
Protocol semnat 

Parteneriate cu instituții de învățământ 

preuniversitar 

Conform 

termenului 

precizat în 

protocol/ 

convenţie 

Director, 

Resposabil desemnat 
Protocoale 

încheiate 

Parteneriate cu agenţi economici pentru 

atragere de finanţări 

Conform 

termenului 

precizat în 

contract 

Director 

Contabil 

Contracte 

donații/sponsorizări

încheiate 

8. Dezvoltarea 

managementului 

prin proiecte 

Continuarea proiectului „Sprijin la distanţă” 

finanțat de ARUS și AID Wold Onlus  Italia 

 

Calendarul 

proiectului 

 

 

Director  

Prof.psih. Mihaela 

Anghel 

 

Respectarea 

programului din 

proiect 

Mapa 
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”Ziua Internațională de Conștientizare a 

autismului – ediția a 2-a” 

Aprilie 2020 Director 

Prof. psih. Stana 

Mihaiela Karla 

 

Portofoliu cu 

documentele 

activității 

Nr. de vizualizări 

Listă participanți 

Proiectele cultural-educativ-sportive „Bucuria 

Sărbătorilor de Iarnă”, „Carnavalul Bucurie și 

Speranței”, „Săptămâna altfel dedicată unor 

copii speciali” 

Conform  

calendar 

Director 

Resposabili proiecte 

 

Respectarea 

programului din 

proiecte 

Mapa 

Nr. de apariţii în 

presă 

Proiectul „Pentru o copilărie fericită” finanțat 

de ARUS și Perkins International SUA 

Conform  

calendar 

Director 

Echipa proiect 

Portofoliu 

Raport final 

Proiecte cultural-educative cu Biblioteca 

Judeţeană Timiş 

 

Conform  

calendar 

 

Director 

Resposabili proiecte 

 

Invitații 

Fotografii  

Apariții în presă 

Identificarea oportunităţilor de proiecte şi 

diseminarea lor 

Permanent 

 

Director 

Comisie desemnată 

Cel puţin 1 proiect 

depus                     

9. Dezvoltarea 

CRAES ca model 

replicabil 

Vizita reprezentanți Perkins International 

pentru Europa de Est și Euroasia  

Conform 

calendar stabilit 

 

 

Director 

Prof. psih. Ileana 

Dumitru 

Program vizită şi 

calitatea 

aprecierilor 

Vizita reprezentanți Luftfahrt ohne Grenzen Conform 

calendar stabilit 

 

Director 

Margarintoni Johana 

Fotografii, 

înregistrări video 

Vizita reprezentanţilor unor instituţii şi 

organizaţii din ţară şi străinătate 

După caz Director 

Responsabil 

desemnat 

Program vizită şi 

calitatea 

aprecierilor 
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