
PLANUL NAŢIONAL DE  ACŢIUNI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2007-2008

OBIECTIVE:

• Eficientizarea structurii ierarhice care coordonează AC 
• Extinderea Acţiunii Comunitare în cât mai multe licee din România  precum  şi

la nivelul învăţământului secundar inferior şi a învăţământului superior
• Aplicarea  prevederilor  OMECT  nr.  1734/08.08.2007  privind  dezvoltarea

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară
• Proiectarea şi desfăşurarea, la toate nivelurile, a activităţilor specifice AC
• Identificarea  numărului  real  de  voluntari  şi  coordonatori  şi  creşterea

acestuia
• Monitorizarea, la toate nivelurile, a activităţilor specifice
• Evaluarea periodică a activităţilor proiectate

ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Nr./c
rt.

Obiective/Activităţi Responsabil Term
en

Indicatori de
realizare

1. Eficientizarea structurii ierarhice care coordonează AC        

1. o Numirea coordonatorilor
zonali, 

 Zvetlana Ileana
Preoteasa, Secretar
de Stat, MECT

1 oct.
2007

Notă de numire a
coordonatorilor

2. o Numirea coordonatorilor
de judeţ

Inspectorul şcolar
general

1 oct. 2
007

Decizie de numire

4. o Numirea coordonatorilor
din licee, şcoli speciale şi
centre de plasament

Coordonatorul de
judeţ

15 oct.
2007

Decizie de numire
scrisă, cu acordul
directorului unităţ
ii în care funcţ
ionează 

2.  Extinderea  Acţiunii  Comunitare  în  cât  mai  multe  licee  din  România
precum  şi  la  nivelul  învăţământului  secundar  inferior  şi  a  învăţământului
superior



5. o Implicarea unui număr mai
mare de unităţi de învăţămâ
nt preuniversitar în SNAC

Simona Nicolae
Coordonatorul
regional
Coordonatorul judeţ
ean

1 nov.
2006

Numărul unităţilor
de învăţământ care
se implică în SNAC

6. o Introducerea AC în orarul
liceelor ca disciplină opţ
ională

coordonatorul de
liceu

15
sept.
2006

Cuprinderea, în
orarul de la
clasele implicate a
AC

7. o Organizarea grupelor de
voluntari în unităţile de î
nvăţământ superior care
se implică în SNAC

Coordonatorii naţ
ionali
Coordonatorii judeţ
ean

1 nov.
2007

Numărul grupelor
de studenţi
voluntari din
centrele
universitare

3.  Aplicarea  prevederilor  OMECT  nr.  1734/08.08.2007  privind  d
ezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară

8. o Monitorizarea  modului  în
care  se  aplică  prevederile
OMECT  nr.
1734/08.08.2007  privind
dezvoltarea  Strategiei
Naţionale  de  Acţiune
Comunitară

Simona
Nicolae
Coordonatori
i regionali
Coordonatori
i judeţeni

permanent Documentele  normative,
documentele  proiective,
rapoartele  de
activitate,
Chestionarele  de
evaluare

9. o Organizarea  unei
Conferinţe  Naţionale  prin
care  se  diseminează
prevederile  OMECT  nr.
1734/08.08.2007  privind
dezvoltarea  Strategiei
Naţionale  de  Acţiune
Comunitară

Muir-John
Potter
Simona
Nicolae

Nov. 2007 Conferinţă naţională

4. Proiectarea şi desfăşurarea, la toate nivelurile, a activităţilor
specifice AC 

10. o Reactualizarea
protocoalelor locale 

Coordonatorul de
judeţ, inspectorul şco
lar general

10
oct.
2007

Protocoale de
colaborare

2



11. o Includerea AC în Planul de
Acţiune al DGIP

Simona Nicolae 10
sept.
2007

Capitol special în
Planul de Acţiune
al DGIP

12. o Includerea AC în Planul de
Acţiune al inspectoratului
şcolar

Coordonatorul de
judeţ, inspectorul ş
colar general

10 oct.
2007

Capitol special în
Planul de Acţiune
al ISJ

13. o Includerea AC în Planul de
Acţiune al liceului/şcolii
speciale/centrului de
plasament

Coordonatorul local 20 oct.
2007

Capitol special în
Planul de Acţiune
al unităţii de învăţă
mânt

14. o Realizarea programei ş
colare pentru opţionalul „
Acţiunea Comunitară”

Profesorul care
optează pentru
această activitate

25 oct.
2007

Programă şcolară
CDŞ

15. o Realizarea planului de
activităţi la nivelul fiecă
rei clase implicate

Profesorul clasei 30 oct.
2007

Plan de activităţi

16. o Realizarea vizitelor iniţ
iale de intercunoaştere

Coordonatorul,
profesorul clasei

1-30
oct.
2007

Vizitarea  a cel puţ
i 2-3 instituţii
care găzduiesc
posibili
beneficiari ai AC

17. o Stabilirea activiţăţilor şi
a condiţilor de desfăşurare
a acestora

Proesorul clasei,
elevii

1 nov.
2007

Precizarea:
Listei activităţilor
Orarului activităţ
ilor
Locului de desfăş
urare al activităţ
ilor

18. o Identificarea modalităţilor
concrete de finanţare a
fiecărei activităţi

Coordonatorul,
profesorul clasei,
elevii

10 nov.
2007

Obţinerea
resurselor
materiale necesare
desfăşurării
activităţilor
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19. o Desfăşurarea propriu-zisă
a activităţilor

Elevii, profesorul
clasei, coordonatorul

1 nov.
2007 
     
(prima
activita
te)

Numărul activităţ
ilor

20. o Realizarea unui raport
final privind realizarea
activităţilor

Elevii, profesorul
clasei, coordonatorul

La sfâ
rşitul
fiecă
rei
activită
ţi

Raport privind
activitatea”...”

5. Identificarea numărului real de voluntari şi coordonatori şi creşterea
acestuia

21. o Introducerea unui
program informatizat
de culegere a datelor

CHLG
MECT

1 ian. 2008 Sistem integrat

22. o Crearea unei baze de
date complexe şi
generarea de statistici

CHLG
MECT

permanent Bază de date şi
statistici

23. o Desfăşurarea unor
activităţi specifice de
atragere a noilor
voluntari

CHLG
MECT

permanent

6. Monitorizarea, la toate nivelurile, a modalităţii de desfăşuarea
activităţilor specifice

4



24. o Reactualizarea bazei de
date la nivel central,
regional şi local cere să
cuprindă: partenerii locali,
coordonatorii, unităţile de î
nvăţământ implicate,
beneficiarii, activităţile
propuse precum şi toate
datele de contact ale
persoanelor şi instituţiilor
implicate

Simona Nicolae,
Coordonatorul zonal,
Coordonatorul de
judeţ
Coordonatorul local
(din liceu, şcoală
specială, centru de
plasament)

1 dec.
2006

Bază de date
actualizată

25. o Participarea
coordonatorilor la unele
din activităţi

Coordonatorii de la
toate nivelurile

periodi
c

26. o Organizarea activităţilor
de formare on-line pentru
voluntari şi coordonatori

CHLG
MECT

27. o Înregistrarea pe site a
activităţilor realizate la
toate nivelurile

CHLG
MECT

7. Evaluarea periodică a activităţilor proiectate

28. o Raportarea semestrială, la
nivelul ierarhic superior, a
stadiului de realizare a
planului de acţiune

Coordonatorul (de la
fiecare nivel
ierarhic)

S
emestri
al
1 dec.
2007
31 mai
2008

Raport semestrial
privind AC

29. o Realizarea unui raport
anual privind modul de
realizare a planului de acţ
iune

Coordonatorul (de la
fiecare nivel ierarh
ic)

15 iun.
2008

Raport anual
privind AC

30. o Festivitatea de premiere a
regiunii, judeţelor şi
liceelor cu cele mai bune
rezultate obţinute în AC

Coordonatorii naţ
ionali

1 iunie
2008
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31. o Întâlniri periodice
(semestriale) a
coordonatorilor, pe toate
nivelurile de implementare
a AC

Coordonatorul (de la
fiecare nivel
ierarhic)

Semest
rial 

2 întâlniri pe
semestru

32. o Schimburi de experienţă î
ntre unităţi de învăţământ,
judeţe, regiuni

Coordonatorul (de la
fiecare nivel
ierarhic)

Periodi
c

2 întâlniri pe seme
stru

33. o Vizite realizate de
coordonatorii de la nivel
naţional

Simona Nicolae Periodi
c 

1 pe semestru

34. o Vizite ale d-nului John
Muir Potter, Directorul
Executiv al Grupului la N
ivel Înalt pentru Copiii
României de la Guvernul
României 

Periodi
c 

2 vizite anuale, în
toate zonele ţării
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