
RAPORT DE ACTIVITATE 
C.R.A.E. ”SPERANȚA”

semestrul I
AN ŞCOLAR 2019-2020



CAPITOLUL I
VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

Viziunea C.R.A.E ”Speranța”
C.R.A.E ”Speranța” este o alternativă educaţională orientată spre menţinerea statutului de model
de bune practici în educaţie incluzivă, activităţi pilot în domeniul intervenţiei timpurii şi pentru
copiii cu dizabilităţi multiple, asistenţă psihologică, psihopedagogică, medicală şi socială pentru
copii cu CES, datorită expertizei profesionale dobîndită de personalul didactic, prin numeroase
programe de formare continuă şi modernizare permanentă a bazei materiale pentru aliniere la
standarde europene.
Misiunea C.R.A.E ”Speranța”
C.R.A.E ”Speranța” asigură copiilor cu cerinţe educaţionale speciale accesul la educaţie incluzivă,
precum şi la servicii de specialitate educativ-recuperative, care să-i ajute să fie integraţi în/prin
comunitate şi să se evite stigmatizarea, excluderea sau marginalizarea lor.
Filosofia C.R.A.E ”Speranța” este una incluzivă, iar valorile după care se ghidează se subordonează
respectării drepturilor fundamentale privind accesul neîngrădit al copilului la cele mai adecvate
forme de educaţie şi servicii de specialitate, cât mai aproape de comunitatea în care acesta
trăieşte.



CAPITOLUL II 

REZULTATE OBȚINUTE LA NIVELUL FIECARUI DOMENIU DE 
ACTIVITATE: MANAGEMENT, DOMENIUL CURRICULAR, 
RESURSE UMANE, RESURSE MATERIALE ȘI SECTORUL 

ADMINISTRATIV - FINANCIAR, DEZVOLTARE 
INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚIA CU COMUNITATEA



DOMENIUL CURRICULAR



SITUAŢIA CAZUISTICII C.R.A.E. „SPERANŢA”

-

-407cazuri

334 activi

28 clasați

3 suspendare

4 monitorizare

12 lista de așteptare terapii

26 lista de așteptare evaluare



SITUAŢIA PE DEPARTAMENTE

Evidenţa cazurilor

165 de cazuriINTERVENŢIE TIMPURIE

• 139 activi
• 15 clasați
• 1 cerere de suspendare
• 7 cazuri evaluate, aflate pe lista de așteptare în vederea includerii în terapii
• 3 cazuri se află pe lista de așteptare în vederea evaluării medico-psiho-sociale

206 de cazuriINCLUZIUNE ŞCOLARĂ

• 163 activi
• 13 clasați
• 2 cerere de suspendare
• 5 cazuri evaluate, aflate pe lista de așteptare în vederea includerii în terapii 
• 23 de cazuri se află pe lista de așteptare în vederea evaluării medico-psiho-sociale

36 de cazuriEDUCAŢIE SPECIALĂ „LUMINIŢA”

• 32 activi
• 4 monitorizare



SITUAŢIA PE DEPARTAMENTE

Situaţia evaluărilor medico-psiho-sociale pe cele trei 
departamente (DIT, DIȘ, DES ”Luminița”)

evaluări psihologice/cazuri noi reevaluări psihologice anchete sociale

DIT DIŞ DES ”Luminița”

75

67

11

consultații medicale



DEPARTAMENTUL DE INTERVENŢIE TIMPURIE

Repartizarea cazurilor pe grupe de vârstă 



DEPARTAMENTUL DE INTERVENŢIE TIMPURIE

Distribuţia pe tipuri de terapii



DEPARTAMENTUL DE INTERVENŢIE TIMPURIE

Integrarea cazurilor (139 activi) în unităţi preşcolare și 
școlare



DEPARTAMENTUL DE INTERVENŢIE TIMPURIE

Evidenţa certificării cazurilor (139 activi)

 86 cazuri – grad de handicap

 48 au certificate de orientare școlară și profesională
 17 au dosare în curs de elaborare cu scopul înaintării către C.O.S.P./ în curs de soluționare la 

C.O.S.P. în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională
 74 au recomandare servicii C.R.A.E. ”Speranța”



DEPARTAMENTUL DE INCLUZIUNE ŞCOLARĂ

Distribuţia cazurilor pe clase de învăţământ



DEPARTAMENTUL DE INCLUZIUNE ŞCOLARĂ

Distribuţia pe tipuri de terapii



DEPARTAMENTUL INCLUZIUNE ŞCOLARĂ

Evidenţa certificării cazurilor

Tipul de certificare Număr copii

Grad de handicap 16

Grad de handicap și Certificat de orientare școlară și profesională 63

Certificat de orientare școlară și profesională 72

Certificat de orientare școlară și profesională în curs la COSP 6

Recomandare CIEC 16



DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE SPECIALĂ 
„LUMINIŢA”

Repartizarea cazurilor pe grupe de vârstă
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DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE SPECIALĂ 
„LUMINIŢA”

Distribuția pe tipuri de terapii a cazurilor active



DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE SPECIALĂ 
„LUMINIŢA”

Integrarea cazurilor active în unităţi preşcolare și 
școlare



DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE SPECIALĂ 
„LUMINIŢA”

Evidenţa certificării cazurilor

Tipul de certificare Număr copii

Grad de handicap 35

Certificat de orientare școlară și profesională 14

Grad de handicap și certificat de orientare școlară și profesională 14



COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ

Documente elaborate, avizate şi eliberate:

 11 procese verbale C.I.E.C.

 115 anchete sociale: 38 anchete sociale D.I.T., 72 anchete sociale D.I.Ș., 5 anchete 
sociale D.E.S.

 4 fișe psihopedagogice

 29 rapoarte de monitorizare

 21 adeverințe

 1 plan de servicii O.S.P.



COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA 
CALITĂȚII

Activități realizate:
- finalizarea activităţilor de îmbunătăţire şi/sau de evaluare internă a calităţii educaţiei
realizate în anul şcolar 2018-2019
- revizuirea, analiza, completarea şi finalizarea RAEI și completarea bazei de date (date
statistice şi documente relevante) existente pe platforma on-line ARACIP; inițializarea RAEI
pentru anul școlar 2019-2020 pe platforma online ARACIP
- consemnarea activităților de îmbunătățire a calității și evaluare internă pe baza planificării
RAEI din anul școlar precedent
- completarea nivelului de realizare a indicatorilor în urma evaluării și în funcție de specificul
descriptorilor
- informarea Consiliului de Administraţie asupra Raportului anual de evaluare internă a calităţii
şi a Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
- planificarea noilor activităţi de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020



DEPARTAMENTUL DE FORMARE-CERCETARE-
DOCUMENTARE

16 participări / susțineri de activități de formare continuă: 

 1 susținere colectivă lectorat cu studenții
 2 participări colective la cursuri;
 1 susținere individuală lectorat cu părinții
 1 participare individuală la curs de formare
 1  participare colectivă la  conferință 
 2  participări individuale  la  conferințe naționale
 1 participare individuală la o conferință regională
 1 participare individuală la un congres național
 1 participare individuală  la seminar
 1 susținere individuală seminar
 1 participare colectivă la workshop
 2 participări individuale la workshop
 1 întâlnire de lucru colectivă



DEPARTAMENTUL DE FORMARE-CERCETARE-
DOCUMENTARE

 3 cadre didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020

 2 cadre didactice  înscrise la gradul didactic I, sesiunea 2019-2021

 2 cadre didactice  care au depus cerere pentru realizarea IC1 în vederea înscrierii  la grad didactic II, sesiunea 
2022

 2 cadre didactice  care au depus cerere pentru realizarea IC1 în vederea înscrierii  la grad didactic I-seria 
2021-2023

 1 cadru didactic- cerere pentru realizarea primei inspecții în vederea depunerii dosarului de echivalare a 
doctoratului cu gradul I în anul școlar 2020-2021

 1 cadru didactic înscris la master –anul II

 1 cadru didactic care a încheiat în noiembrie 2019 formarea de bază  în Psihoterapie integrativă, Asociația de 
Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă

 1 cadru didactic formare în Psihoterapie sistemică familială și de cuplu în cadrul Institutului de Formare în 
Psihoterapie familială și de cuplu

 1 cadru didactic- Atestat psiholog autonom specialist psihoterapie Analiză Tranzacțională

 1 cadru didactic a avut publicații

 4 cadre didactice au participat la Cercul pedagogic  la C.S.E.I. ”P.P Neveanu”

 4 cadre didactice  au fost tutore practică pedagogic

 2 cadre didactice  au avut în asistență la terapii specialiști de la D.G.A.S.P.C. Timiș și Lugoj

 2 cadre didactice au făcut parte din Comisia de evaluare pentru recunoașterea și echivalarea creditelor 
profesionale transferabile constituită în cadrul C.R.A.E. ”Speranța” în vederea stabilirii numărului de credite 
acordat fiecărui cadru didactic evaluat.



SERVICII DE SPRIJIN PRIN STUDENŢI 
VOLUNTARI

7 voluntari:
-6 studenți de la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,
specializarea Psihologie, anul I
-1 student de la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”



SERVICII SUPORTIVE PENTRU PĂRINŢI / 
APARȚINĂTORI LEGALI

 Consiliere parentală

- 55 de cazuri (25 DIT și 30 DIȘ)

- Activități de consiliere „Mama și copilul” desfășurate în cadrul Spitalului de Obstetrica și Ginecologie ”Dr. 
Dumitru Popescu”

 Școala Părinților, 2 întâlniri
- Cele cinci limbaje ale iubirii în îmbunătățirea relației părinte - copil și a relației de cuplu, în familie
- Comunicarea empatică

 Consilierea, asistenţa şi abilitarea în intervenţie a părinţilor
- la finele evaluărilor psihologice
- la sfârşitul şedinţelor terapeutice
- în cadrul întâlnirilor microechipei de specialişti cu părinţii (28.10.2019 - 01.11.2019 ) și/sau în zilele de luni

(13-14) și/sau joi (12-14)
Managerii de caz au programat 251 de întâlniri din care s-au realizat 209.

 Integrarea părinților în activități extrașcolare cu copiii
 „În lumea cărților și a poveștilor” la librăria ”La Două Bufnițe”
 „Vizită în lumea poveștilor” la librăria „Librarul cu papion”
 „Mâinile harnice dăruiesc” la C.R.A.E. „Speranța”
 Recital "Colinde și cântece de Crăciun din lumea întreagă” la Filarmonica Banatul Timișoara
 ”Obiceiuri și tradiții de iarnă” la C.R.A.E. „Speranța”



SERVICII DE CONSILIERE ŞI CONSULTANŢĂ 
În cadrul Consiliului Consultativ al I.Ș.J. Timiș, dir. prof. psih. Petrica Elena a participat la mai 

multe întâlniri de lucru consultative între directorii instituțiilor speciale și special-incluzive 
din județul Timiș cu d-na insp. de spec. Bumbăcilă Diana

A fost acordată consultanţă metodologică pentru profesori psihopedagogi de către dir. prof. 
psih. Petrica Elena, în calitate de responsabil al Comisiei județene de psihodiagnoză şi 
responsabil Cerc pedagogic județean 

Consultanţă managerială fost realizată de către dir. prof. psih. Petrica Elena cu conducerile 
Palatului Copiilor Timișoara, Grădiniței P.P. Nr. 33 Timișoara și a Școlii Gimanziale Săcălaz

Cadrele didactice înscrise la examenul de grad didactic I au continuat cercetările în vederea 
elaborării lucrărilor metodico-ştiinţifice 



ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE (1)

1. Activități de consiliere Mama și copilul - la Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Dr. Dumitru 
Popescu

2. Mișcare în apă! - la Școala Generală Nr. 30 Timișoara și Club Școlar Sportiv Nr. 1 Bazin Dacia 
3. Toamnă bogată-sănătate curată - la C.R.A.E. ”Speranța” 
4. Învățăm despre apă - la Centrul educațional pentru copii ”Aquapic” 
5. În lumea cărților și a poveștilor - la librăria ”La Două Bufnițe”
6. Scufiţa Roşie şi Lupul cel flămând - la Teatrul pentru copii și tineret “Merlin” 
7. La librarul cu papion - la librăria Șlibrarul cu papion”
8. Ne place apa!!! – la Școala Generală Nr. 30 
9. Concursului Naţional cu participare internaţională de creaţie plastică Natura  inspiră şi 

dăruieşte
10. Pictură pe figurine din ipsos – la C.R.A.E. „Speranța” 
11. Atelier creativ de zâne împâslite - Zâna Toamnă - la C.R.A.E. ”Speranța” 
12. Activitate sportivă Special Olimpics - la Sala Olimpia 
13. Curiozitățile toamnei - în Parcul Botanic 
14. Toamna poveștilor - la Librăria Cărturești, Iulius Town
15. Reciclăm și creăm – la C.R.A.E. ”Speranța”
16. Mâinile harnice dăruiesc – la C.R.A.E. ”Speranța”
17. Învățăm să trăim în diversitate!, activitate pentru promovarea Zilei Internaționale a 

persoanelor cu dizabilități prin realizarea afișului ,,Valorizăm diversitatea!” - la C.R.A.E. 
,,Speranța”



ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE (2)

18.  Valorizăm diversitatea realizată cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 
ediția a VII-a, desfășurată la Iulius Mall Timișoara 
19.  Recital Colinde și cântece de Crăciun din lumea întreagă - la Filarmonica Banatul Timișoara
20.  Vizionarea piesei de balet Coppelia - la Opera Naţională din Timişoara
21.  Ghetuţe nou-nouţe – la sediul Lulush art shoes
22.  Magia Crăciunului din cadrul proiectului ”Și eu exist, sunt ca tine!” - la C.Ș.E.I. ”P.P. Neveanu” 
Timișoara
23.  Târgul Socio Claus: Târg de Crăciun cu scop caritabil – la Universității de Vest Timișoara 
24.  Obiceiuri și tradiții de iarnă - la C.R.A.E. ”Speranța” 
25.  În lumina Sărbătorii Crăciunului – la C.R.A.E. ”Speranța”
26.  Așteptăm Crăciunul pictând figuri de ipsos – la C.R.A.E. ”Speranța” 
27.  Concurs internațional de creație plastică Toamna inspiră și dăruiește, ediția a XX-a
28.  Bucuria Sărbătorilor de iarnă – la Teatrul German de Stat Timișoara



PROMOVAREA EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI A CELEI 
INCLUZIVE 

Dezvoltarea centrului metodologic:

-portofolii metodologice completate și actualizate

-baza materială a tuturor cabinetelor (psihodiagnostic și terapii specifice) a fost îmbogăţită cu noi materiale şi
mijloace de intervenţie terapeutică specifică

-informații referitoare la activitățile și proiectele derulate de C.R.A.E ”Speranța” în parteneriat cu Asociaţia de
Resurse Umanitare Speranța: www.craesperanta.ro,www.arussperanta.ro, pagina Facebook

-dir. prof. psih. Petrica Elena a participat la întâlniri consultative de lucru cu:

 lect. univ. dr. Anca Frantz din cadrul D.P.P.D. a Universității de Vest Timișoara pentru organizarea
activităților practice de către studenți ca parte esențială în procesul lor de formare inițială

 4 specialiști și coordonatorul psih. Ramona Suciu de la Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihică pentru Copii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș în vederea diseminării modelului de
organizare a activității C.R.A.E ”Speranța” și identificarea unor oportunități de colaborare

 d-nul Marin Popescu, director Departamentul pentru Relația cu Mediul Preuniversitar al
Universității de Vest Timișoara cu scopul încheierii unui acord de colaborare în cadrul proiectului
„Fii un student pregătit pentru jobul dorit-Start Job!”

http://www.craesperanta.ro/
http://www.arussperanta.ro/


ÎMBOGĂŢIREA ŞI DIVERSIFICAREA 
MIJLOACELOR INFORMAŢIONALE (1)

Suport teoretic al prezentărilor din cadrul activităților lunare de interformare a personalului din C.R.A.E.
”Speranța” (Metode de intervenție terapeutică specifică în cazul copiilor cu elemente din spectrul autist,
sindrom Down, întârziere în dezvoltare sau alte afecțiuni grave, Noi tendințe în evaluare: Evaluarea
computerizată, Mijloace didactice utilizate în terapia copiilor cu TSA, Emoţiile. Cum reacţionează copiii şi de
ce?)

Suportul informațional al lectoratelor lunare cu părinții desfășurate lunar în cadrul Școlii Părinților
(Cele cinci limbaje ale iubirii în îmbunătățirea relației părinte - copil și a relației de cuplu, în familie și
Comunicarea empatică).

Activitatea de informare şi documentare în cadrul bibliotecii s-a concretizat în:
•organizarea şi structurarea fondului de carte
•Realizarea împrumutului de cărți
•implementarea procedurii de gestionare a fondului de carte
•inventarierea documentelor ca parte integrantă a procesului de intervenție educațional-terapeutică
•revizuirea bazei de date privind fondul de carte
•consultarea legislației primare și secundare privind organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare,
precum și reglementările interne
•solicitarea personalului C.R.A.E. ”Speranța” privind achiziționarea de noi cărți



ÎMBOGĂŢIREA ŞI DIVERSIFICAREA 
MIJLOACELOR INFORMAŢIONALE (2)

Avizierul profesional a fost actualizat permanent cu noutăţi editoriale, evenimente profesionale (seminarii,
conferinţe, simpozioane, cursuri de formare), reglementări legislative

Avizierul pentru părinţi/aparținătorii legali ai copiilor - actualizat lunar, a facilitat relaţia dintre aceștia şi
specialiștii C.R.A.E. ”Speranța”

Broşura de prezentare a C.R.A.E. ”Speranța” a fost distribuită cadrelor didactice, directorilor, specialiştilor și
tuturor celor care au vizitat instituţia

Pavoazarea C.R.A.E. „Speranţa”
09-20.12.2019 - ”Ne bucurăm de iarnă!”, reamenajarea expoziției ”Abilitatea dincolo de dizabilitate” cu 
obiecte decorative confecționate de copii, cu tematică de iarnă, pe holul C.R.A.E.”Speranța”



RESURSE MATERIALE  ŞI SECTORUL 
ADMINISTRATIV – FINANCIAR (1)

Îmbunătăţirea bazei materiale
Achiziţii:

1. furnituri de birou inclusiv rechizite şi materiale pentru terapii în sumă de 6.049,51 lei

2. materiale curăţenie în sumă de 1.659,11 lei

3. diverse materiale gospodăreşti  

4. echipamente protecţie personal îngrijire şi asistent medical – în sumă de 1.257,91 lei

5. materiale pentru mână curentă – în sumă de 695,65 lei

6. materiale pentru îmbunătăţirea accesului la serviciile oferite de instituţia noastră – în sumă de 2.600 lei 

7. microbuze: asigurare microbuze: CASCO, RCA în sumă de 3.222 lei

 inspecţie tehnică periodică 280 lei

 rovinietă 266,02 lei

 combustibil 7.000 lei

 reparaţii 7.564,82 lei

8. cartuşe, tonere imprimante, xerox, multifuncţionale, service tehnică de calcul în sumă de 10.020,99 lei

9. verificare hidranţi, verificare şi încărcare stingătoare în sumă de 484,33 lei

10. medicamente şi materiale sanitare în sumă de 790,59 lei

11. actualizare program contabilitate “expert bugetar” în sumă de 1.904 lei

12.  abonament anual program legislativ în sumă de 1.202,94 lei

13.   taxă curs Intervenţii logopedice specific mobilizare oro-facială – 4 persoane în sumă de 2.800 lei



RESURSE MATERIALE  ŞI SECTORUL 
ADMINISTRATIV – FINANCIAR (2)

Îmbunătăţirea bazei materiale
Achiziţii:

14. obiecte de inventar:

- multifuncționala laser A4 mono Canon – 1bucată în valoare de 1.588,65 lei

- Manual ASRS şi formularele de evaluare aferente – 2 seturi în sumă de 3.585,16 lei

- cărţi pentru cabinete de terapia în sumă de 994,99 lei

- stingător P6 – 2 bucăţi în sumă de 209,44 lei

- stingător P2 – 1 bucata în sumă de 53,55 lei

- materiale didactice – 122 în sumă de 9.002,50lei

- coş gunoi inox perete – 2 bucăţi în sumă de 315,35 lei

- scară aluminiu – 1bucată în sumă de 247 lei

- laminator A3 – 1bucată în sumă de 707,75 lei

- flipchart magnetic 100x70cm, - 2 bucăţi în sumă de 914,87 lei

- ochelari brainLight – 1bucată în sumă de 470 lei

- suport mingi terapeutice – 2 bucăţi în sumă de 480 lei

- spalier gimnastică 240x80cm – 2 bucăţi în sumă de 879,98 lei

- plan de echilibru 60x40 cm – 1 bucată în sumă de 101,15 lei

- pult recepţie şi ansamblu birou pentru asistenţă social – 1bucată în sumă de 2.427,60 lei

- dulap cu 2 uşi cu închidere pentru cabinet kinetoterapie – 1 bucată în sumă de 785,40 lei

- scaune pentru săli de aşteptare părinţi parter şi asistenţă social – 14 bucăţi în sumă de 1.120,05 lei



RESURSE MATERIALE  ŞI SECTORUL 
ADMINISTRATIV – FINANCIAR (3)

Îmbunătăţirea bazei materiale
Achiziţii:

- stativ microfon – 1 bucată în sumă de 249 lei

- cameră video Sony – 1bucată în sumă de 652,41 lei

- card de memorie 128GB – 1 bucată în sumă de 317,59 lei

- trepied foto-video – 1bucată în sumă de 111,99 lei

- geantă pentru cameră video – 1 bucată în sumă de 84,99 lei

15.cărţi bibliotecă – 13 bucăţi în sumă de 821,99 lei

16. sponsorizări:

- Asociaţia Resurse Umanitare Speranţa ARUS Timişoara: 34 bucăţi materiale didactice pentru 
kinetoterapie în sumă de 1.204,41 lei

- Asociaţia Resurse Umanitare Speranţa ARUS Timişoara: 52 bucăţi materiale didactice sumă de 
5.331,01 lei

- SC Johnson Clean: aspirator multifuncţional – 1 bucată în sumă de 476 lei

17. investiţii:

- piramidă brainLight Touch Synchro Family – 1bucată în sumă de 6.370 lei.



DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢIILE CU 
COMUNITATEA



PROMOVAREA IMAGINII 

• Coordonată de dir. prof. psih. Petrica Elena.

• Distribuirea de materiale de promovare a C.R.A.E. ”Speranța” (fotografii, pliante, adresă site, mapă, link-uri
etc.) la agenţi economici din Timişoara şi judeţ sau factori decidenţi

• Postările pe pagina de facebook a C.R.A.E. ”Speranța” a principalelor evenimente

• Articolul Ziua Internațională a Persoanelor cu dizabilități sărbătorită la Iulius Town a prezentat evenimentul
Valorizăm diversitatea organizat de C.R.A.E. ”Speranța” , ZIUADEVEST.RO (29.11.2019)

• Postarea pe pagina de Facebook a d-lui președinte al C.J. Timiș Călin Dobra de promovare a participării sale la
evenimentul C.R.A.E. ”Speranța” - Bucuria Sărbătorilor de Iarnă (19.12.2019)

• Pentru creşterea vizibilităţii instituţiei la nivel de judeţ şi naţional au fost distribuite broşurile de prezentare a
C.R.A.E. ”Speranța” tuturor celor care au vizitat instituţia, precum și pliantele de prezentare D.I.Ş., D.I.T., D.E.S.
”Luminița” la întâlnirile de consiliere a părinţilor şi cadrelor didactice etc.

Directorul C.R.A.E. ”Speranța”, prof. psih. Petrica Elena a diseminat cu regularitate informațiile referitoare la
rezultatele obținute, spre toți partenerii, factorii decizionali, comunitate.



PARTENERIATE (1) 
C.R.A.E. ”Speranţa” a menținut parteneriatele anterioare și a încheiat noi protocoale parteneriale cu unităţile
de învăţământ:

AQUATIM S.A. Timișoara

Librăria ”La Două Bufnițe”

Librăria „Librarul cu papion”

Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Asistență Socială

Liceul Teoretic Dumitru Voniga Giroc

Școala Gimnazială Săcălaz

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 Timișoara

Palatul Copiilor Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

Grădinița P.P. Nr 33 Timișoara

Colegiul Național Bănățean Timișoara

Colegiun Național Ana Aslan Timișoara



PARTENERIATE (2) 
Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii

-Nevoile părinţilor au fost identificate pe baza discuţiilor individuale sau în grup

-S-a oferit sprijin şi consiliere privind întocmirea dosarelor de orientare școlară și profesională, de încadrare în
grad de handicap, precum și consultanță privind protecţia socială a copilului cu handicap, respectiv c.e.s.

-Părinții și aparținătorii legali ai copiilor din evidență au fost implicați pe tot parcursul semestrului ca parteneri
activi în procesul de recuperare a copilului, dar și în organizarea unor evenimente extracurriculare

-doamna director prof. psih. Petrica Elena, a organizat, în data de 10.12.2019, o întâlnire consultativă de lucru
la care au răspuns invitației 54 părinți/aparținători legali, prilej cu care aceștia au fost informați cu privire la
rezultatele obținute, imaginea consolidată a instituție de model de bune practici, vizitele primite. De
asemenea, s-au dezbătut problemele concrete cu care se confruntă instituția, dificultățile generate de
funcționarea instituției într-un spațiu aparținând altei unități de învățământ preuniversitar, modul în care
reprezentanții părinților în C.A. au fost reali parteneri în întâlnirile cu factorii din conducerea comunității locale
și județene. Părinții au fost încurajați să participe în continuare la activitățile pe care le organizăm în
comunitate cu scopul creșterii gradului de incluziune socio-comunitară a copiilor cu CES și să fie parteneri activi
în tot ceea ce întreprinde C.R.A.E. ”Speranța” pentru reducerea segregării și marginalizării acestor copii.

Dezvoltarea şi menţinerea legăturii cu autorităţile administraţiei publice locale și județene a fost realizată de
dir. prof. psih. Petrica Elena prin:

- întâlniri cu d-nul primar Nicolae Robu, dl. viceprimar Dan Deaconu și d-nul viceprimar Imre Farkas din cadrul
Primăriei Municipiului Timișoara și cu d-nul Călin Dobra președinte C.J. Timiș, d-nul dir. Radu Șerban al Direcției
Patrimoniu C.J. Timiș



PARTENERIATE (3) 

Au fost menținute parteneriatele cu:

-D.P.P.D.

-Facultatea de Educație Fizică și Sport - specializarea Kinetoterapie

-Facultatea Sociologie-Psihologie - departamentele de Psihologie și Asistenţă Socială

-O.N.G.-uri (AIDworld onlus din Roma Italia, PERKINS INTERNATIONAL din Boston SUA, Luftfahrt ohne Grenzen 
din Frankfurt Germania, Asociaţia Resurse Umanitare Speranţa)

-instituții de cult (Mitropolia Banatului)

-instituții culturale (Institutul Intercultural Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș, Teatrul Național ”Mihai 
Eminescu”, Teatrul German de Stat Timișoara)

-D.G.A.S.P.C. Timiș

-Serviciul  de Expertiză Complexă

-Serviciul de Orientare Școlară și Profesională și Comisia de Orientare Școlară și Profesională Timiș

-Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” – secţia Prematuri din Timişoara



PROIECTE 

Dezvoltarea managementului prin proiecte 

Au continuat activitățile din cadrul proiectelor aflate în derulare conform calendarului fiecăruia. 

Echipa Proiectului Sprijin la distanţă - proiect desfășurat în parteneriat C.R.A.E. „Speranţa”, AIDworld onlus 
Italia şi Asociaţia de Resurse Umanitare Speranța ARUS Timișoara, a asigurat suportul și susţinerea financiară 
lunară a familiei monoparentale a copilului Ioniţă Darius (caz social) și i s-a achiziționt/donat fotoliu rulant 
electric. 

Echipa Proiectului For A Happy Childhood desfășurat sub finanţare Perkins International a derulat activitățile:

- achiziția de materiale de specialitate și donarea lor spre cabinetele de psihodiagnoză și terapie specifică din 
cadrul C.R.A.E. „Speranţa” și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Copii al D.G.A.S.P.C.

- încheierea raportărilor privind activitățile desfășurate până la 30.10.2019

- analiza comună a coordonatorului C.R.A.E. „Speranţa”  și directorului PERKINS INTERNATIONAL Darija 
Udovicic  a rezultatelor proiectului și stabilirea direcțiilor viitoare de lucru



VIZITE

• Coordonator d-na prof. Ramona Suciu însoțită de 4 specialiști ai C.R.R.N.C. din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș
(14.10.2019)

• prof. Adina Gugonatu și elevii anului I Secția Asistent Medical Generalist (cls IC și ID) Colegiul Național Ana
Aslan Timișoara (12.11.2019)

• dl. Marin Popescu, director Departamentul pentru Relația cu Mediul Preuniversitar al Universității de Vest
Timișoara (25.11.2019)

• d-na Daniela Mariș, consilier Primăria Municipiului Timișoara (05.12.2019)

• dl. prof. univ. dr. Schram și dl. Frank Franke președintele organizației umanitare Luftfahrt Ohne Grenzen
din Germania (06.12.2019)



CAPITOLUL III 

CONCLUZII

I. ASPECTE POZITIVE
II. ASPECTE NEGATIVE
III. CONCLUZII ȘI DIRECȚII CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI


