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PLANUL MANAGERIAL AL PALATULUI COPIILOR BACĂU 

ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 

 

Elaborat: director prof. Bejenaru Vasile Ciprian 
 

Aprobat: în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.10.2022 
 

ARGUMENT 

 
 Planul managerialal Palatului Copiilor Bacău are drept scop realizarea unei corelări logice între cerinţele societăţii actuale 

româneşti, nevoile de dezvoltareale copiilor şi resursele umane şi materiale ale instituţiei. 

 Punctul central al Planului managerial al Palatului Copiilor Bacău îl reprezintă activitatea didactică, care trebuie, de la an la 
an să evolueze, evitând rutina şi să se axeze pe: 

 actualizarea conţinutulu iinformaţional specific fiecărui domeniu (cerc); 

 utilizarea strategiilor didactice centrate pe elev / copil; 

 aplicarea metodelor didactice clasice în contexte noi, utilizând tehnologia informatică (TIC); 

 latura ludică a activităţii didactice; 

  interrelaţionarea profesor - copil / elev şi elev - elev din perspectiva respectului reciproc, a parteneriatului real şi activ 
în actul educaţional şi a iubirii creştine a aproapelui; 

 Planul managerial este conceput în acord cu Planul de dezvoltare instituţională, este un instrument perfectibil în lumina 
unor factori ce pot apărea sau care se pot modifica substanțial în viitor. 

 Acţiunile, responsabilităţile, căile de evaluare şi termenele de realizare ţin cont de principiile calităţii şi de standardele 
ARACIP.
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I.  PRIORITĂŢILE PALATULUI COPIILOR BACĂU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023 

 
 Realizarea, în cadrul Palatului Copiilor Bacău, a unui sistem educaţional echitabil, raportat la toţi factorii implicaţi (copii, părinţi, cadre didactice, 

personal didactic auxiliar şi nedidactic, factori de îndrumare şi control) şi relevant la nivelul comunităţii locale; 
 Realizarea unui management eficient al tuturor compartimentelor Palatului Copiilor Bacău şi al grupelor de cerc, în scopul asigurării unui 

climat educaţional transparent, flexibil, adaptabil la modificările legislative, sociale,economice; 
 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon a copiilor la / de la activităţile nonformale extracurriculare şi extraşcolare organizate de 

Palatul Copiilor Bacău; 
 Creşterea performanţei şcolare prin activităţi didactice de predare - consolidare - evaluare îmbunătăţite permanent; 
 Crearea unui mediu sigur pentru copii şi personalul unității, precum şi prevenirea și combaterea actelor de violenţă; 
 Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale ale tuturor angajaţilor instituţiei; 
 Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în vederea obţinerii de noi 

calificări, a extinderii specializării şi perfecţionării profesionale; 
 Alocarearea surselor financiare, materiale şi umane necesare atingerii priorităţilor; 
 Depolitizarea sistemului de învăţământ preuniversitar; 
 Stimularea parteneriatului public - privat dintre sistemul educaţional şi mediul economic, având ca principal obiectiv atragerea fondurilor 

europene, cu scopul dezvoltării instituției, a realizării unor investiții în baza materială; 
 Definirea portofoliului educaţional drept criteriu fundamental de promovare în carieră; 
 Stimularea iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului.
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II .  OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS1 Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea egalităţii de şanse în educaţie; 

OS2 Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

             OS3        Structurarea ofertei educaţionale a Palatului Copiilor Bacău şi a programelor de studiu ale cercurilor în funcţie de nevoile de dezvoltare 

  personală şi profesională a educabililor; 

OS4 Eficientizarea actului de evaluare; 

             OS5 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului în raport cu activităţile nonformale ale cercurilor de la Palatului CopiilorBacău; 

              OS6      Creştereagraduluidesiguranţăacopiilor,a personalului,respectiv prevenireadelicvenţeijuvenileînincintaşiînzoneleadiacente unităţii şcolare 

 Palatul Copiilor Bacău; 

OS7 Promovarea unui sistem managerial coerent, eficient şi democratic; 

OS8 Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotarea bazei materiale şi a infrastructurii Palatului; 

              OS9     Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, parteneriat cu: instituţii şcolare formale și nonformale, instituţii de cultură, autorităţi ale statului, 

 organizaţii nonguvernamentale, mass-media. 

 
III . PLAN OPERAȚIONAL 

 
ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

OBIECTIVUL I: Structurarea ofertei educaţionale a Palatului şi a programelor de studiu ale cercurilor în funcţie de nevoile de dezvoltare 
personală şi profesională a educabililor. 

I.1.Cunoaşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor copiilor prin activităţile de cerc. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Aplicarea de probe practice pentru determinarea aptitudinilor şi deprinderilor, precum şi interpretarea 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

rezultatelor, la începutul, pe parcursul şi la sfârşitul anului şcolar asupra a 10% din copiii înscrişi 

 
Elaborarea instrumentelor de testare a aptitudinilor şi 
deprinderilor 

 
 

Cadre didactice 

 
Cadre 
didactice 

Grafic şi fişe de asistenţe la 
ore,fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
An şcolar 2022 - 
2023 

 
Aplicarea repetată a instrumentului – probă practică - 
elaborat 

 
 

Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
CopiiPărinţi 

Grafic şi fişe de asistenţe 
laore,fişedeinterasistenţe, 
Grafic de monitorizare 
şicontrolaldirectorului 

An şcolar 2022 - 
  2023 

 

 
Analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

 

Grafic şi fişe de asistenţă la 
ore,fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

An şcolar 2022 - 
  2023 

I.2. Utilizarea strategiilor didactice diferenţiate în funcţie de stilul de învăţare al copiilor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Derularea a cel puţin unei şedinţe de cerc, în fiecare semestru, aplicând strategii didactice diferenţiate 
pentru fiecare stil de învăţare  

 
 

Identificarea stilurilor de învăţare ale copiilor 

Director 
Responsabili subcomisii 
curriculare 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Copii  
Părinţi 

Chestionare aplicate 
Proiecte didactice 
Fişe de asistenţă, 
interasistenţă 

An şcolar 2022 - 
    2023 

 
 
Conceperea scenariilor didactice în conformitate cu 
stilurile de învăţare identificate 

Director 
Responsabili subcomisii 
curriculare 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

 
Proiecte didactice 
Fişe de asistenţă, 
interasistenţă 

  An şcolar 2022 - 
    2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
Trecerea la abordarea transdisciplinară a modulelor 
sau a temelor ce permit această abordare 

Director 
Responsabili subcomisii 
currciulare 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Copii 
Părinţi 

 

Proiecte didactice 
Fişe de asistenţă, 
interasistenţă 

 
An şcolar 2022 - 
    2023 

I.3. Corelarea programelor de studiu ale cercurilor cu bagajul noţional şi aptitudinal al profesiilor corespunzătoare cerute de piaţa muncii 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Actualizarea şi îmbunătăţirea anuală a programelor de studiu 

 

Adaptarea corespunzătoare a modulelor propuse prin 
programa de studiu a cercului 

Director 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Copii 

 
Programe de studiu 

 
Octombrie 2022 

 
 

Identificarea profesiilor cerute pe piaţa muncii 
carecorespund cu oferta cercurilor din Palat 

 
Director 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Copii 
Părinţi 

Fişe adecvate în portofoliul 
profesorului 
Planşe afişate în spaţiile 
adecvate din Palat (sală de 
cerc, coridoare) 

 

 
Iunie 2023 

 
Fixarea unei teme corespunzătoare în planul de 
acţiune al subcomisiilor curriculare 

 

Director 
Responsabili subcomisii 
curriculare 

Cadre 
didactice 
Copii 
Părinţi 

 
Proces verbal comisie 
curriculară 

 
 

Mai 2023 

I.4.Construirea de alternative individualizate de orientare şcolară şi profesională 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Prezentarea a cel puţin 3 exemple, de către fiecare cadru didactic ,în şedintele subcomisiilor curriculare 

Cunoaşterea conceptelor de orientare şcolară şi 
profesională 

Director Cadre 
didactice 

Proces verbal Consiliu 
profesoral 

Februarie 2023 

Elaborarea alternativelor individualizate de orientare 
şcolară şi profesională 

Director 
Cadre didactice 

Copii 
Părinţi 

Fişe adecvate în portofoliul 
profesorului 

 

Mai 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
Fixarea unei teme corespunzătoare în planul 
deacţiunealcomisiei curriculare 

 

Director 
Responsabil comisie 
curriculară 

Cadre 
didactice 
Copii 
Părinţi 

 
Proces verbal comisie 
curriculară 

 
 

Mai 2023 

I.5. Dobândirea unei pasiuni de la nivelul unei simple activităţi de ocupare a timpului liber până la nivel de excelenţă în domeniul respectiv. 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Analizarea comparativă a: chestionarelor, produselor copiilor, participării cantitative şi calitative 
laactivităţile extracurriculare, fişelor individuale de observaţie 

 
Elaborarea instrumentelor de testare a aptitudinilor, 
deprinderilor 

 
 

Cadre didactice 

 
Cadre 
didactice 

Grafic şi fişe de asistenţă la 
ore, fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
An şcolar 2022 - 
    2023 

 

 
Analiza atitudinii copiilor faţă de domeniul respectiv 

 
 
Director 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Chestionare, produsele 
copiilor, participare cantitativă 
şi calitativă la activităţile 
extracurriculare,fişe 
individuale de observaţie 

 
 
Iunie 2023 

 

Orientarea copiilor în funcţie de dezvoltarea 
aptitudinilor şi de interesul manifestat spre aceeaş 
igrupă de avansaţi în anul şcolar viitor 

 
 

Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 

 

Număr de copii ce doresc 
continuarea activităţii în anul 
şcolar următor 

 
 

Iunie 2023 

OBIECTIVUL II: Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea egalităţii de şanse în educaţie 

II.1. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în Palatul Copiilor Bacău 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea numărului de lecţii în care se utilizează strategii didactice centrate pe elev cu 5%. 

Verificarea prin inspecţii /asistenţe / interasistenţe Director Director Grafic de asistenţă An şcolar 2022 - 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

a implementării programelor de studiu. Inspectori şcolari de 
specialitate 
Responsabil comisie 
curriculară 

Grupele de 
copii 
Părinţi 

/inspecţie 
Rapoarte de inspecţie de 
specialitate 

2023 

Analiza în cadrul Palatului Copiilor Bacău, la nivelul 
Comisiei de curriculum a rezultatelor obținute 
laconcursurile din calendarul CAEN / CAERI 2023 şi 
adoptarea de măsuri specifice în vederea creşterii 
calităţii procesului de predare-învăţare - evaluare 
pentru obţinerea progresului şcolar 

Director 
Inspector şcolar de 
specialitate 
Responsabil comisie de 
curriculum 

 
Director 
Copii 
Părinţi 

Grafic şi fişe de asistenţă la 
ore,fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 
Plan de acţiune al comisiei 
de curriculum 

 
 
 

Octombrie 2022 

Urmărirea prin asistenţe la ore a proiectării didactice 
individualizate, care ţine cont de nevoile fiecărui copil, 
cel puţin pentru o secvenţă dinşedinţa de cerc 

 
 

Director 

Director 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Grafic şi fişe de asistenţe la 
ore, fişe de interasistenţe, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

Monitorizarea şi evaluarea standardelor deînvăţare şi 
a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, 
stabilirea de ţinte şi obiective realiste de îmbunătăţire 
şi oferirea suportului necesar pentru ca acestea să fie 
atinse 

 
Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 

Director 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Grafic şi fişe de asistenţe la 
ore,fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

 
 
Monitorizarea utilizării în predare-învăţare-evaluarea 
strategiilor didactice activ-participative 

 

 
Director 
Cadre didactice 

 
Director 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Portofoliul profesorului 
Proiecte didactice 
Grafic şi fişe de asistenţă la 
ore, fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 

Asigurarea unui program de activităţi de pregătire 
suplimentară a copiilor la grupele de avansaţi şi 
performanţă, prin ore de cerc, în sistem de voluntariat 
din partea cadrelor didactice 

 
Director 
Cadre didactice 

 
Copii 
Părinţi 

Cereri şi aprobări pentruore 
de pregătire suplimentară 
Tabele nominale de 
participare la diferite acţiuni 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

 
Aplicarea în procesul instructiv-educativ a 
competenţelor dobândite de cadrele didactice 
participante la diverse cursuri de formare sau 
perfecţionare 

Director 
Responsabili subcomisii 
curriculare 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Portofoliul profesorului 
Proiecte didactice 
Grafic şi fişe de asistenţă la 
ore, fişe de interasistenţă 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

 
Selectarea din oferta Casei Corpului Didactic atemelor 
care să vină în sprijinul cadrelor didactice pentru 
îmbunătăţirea metodelor de predare – învățare  - 
evaluare 

Director 
Responsabil Comisie 
formarea continuă a 
personalului 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Director  
Copii 
Părinţi 

Dovezi de participare 
acadrelordidacticelacursuri 
Număr cadre 
didacticeparticipante / număr 
cadredidacticedin unitate 

 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

 
 
Desfăşurarea de activităţi prin intermediul cărora să se 
promoveze un comportament adecvat al copiilor faţă 
de învăţare şi progresul şcolar 

 
Director 
Responsabil Comisie 
activităţi extraşcolare 
comunitare 
Cadre didactice 

 
 

Cadre 
didactice 
Copii 
Părinţi 

Portofoliul profesorului 
Proiecte didactice 
Raportare semestrială şi 
anuală a activităţilor 
planificate 
/ realizate 
Afişe, diplome, invitaţii, 
articole din presă 

 
 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

II.2.Stimularea excelenţei în educaţie 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Constituirea la nivelul fiecărui cerc a cel puţin unei grupe de avansaţi în anul şcolar următor 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

Adaptarea modulelor de studiu prevăzute prin 
programă la nivelul de dezvoltare: intelectuală, psihică 
şi comportamentală, precum şi la cerinţele şi 
interesele exprimate de copii de-a lungul şedinţelor de 
cerc 

Director 
Responsabil Comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

 
Portofoliul profesorului 
Proiecte didactice 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

 
Verificarea prin inspecţie /asistenţă /interasistenţă a 
caracterului practic-aplicativ al modulelor şi temelor 
alese 

Director 
Responsabil comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

 

Grafic şi fişe de asistenţe la 
ore, fişe de interasistenţă, 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

 
Alegerea împreună cu copiii a activităţilor 
extracurriculare (concursuri, festivaluri, expoziţii, 
drumeţii, vizite, concerte) la care se va participa 

 

 
Cadre didactice 

Cadre 
didactice 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

Număr de activităţi la care 
copiii au participat 
Raportare semestrială şi 
anuală a activităților 
planificate / realizate 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

II.3.: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în dimensiune tradiţională cât şi din perspectiva înţelegerii textului 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea numărului de elevi care performează în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului 

 
Monitorizarea şi verificarea acţiunilor de stimulare a 
lecturii, înţelegere şi interpretare a textului indiferent 
de profilul cercului 

 
 

Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 

Grafic şi fişe de asistenţe la 
ore, fişe de interasistenţă 
Grafic de monitorizare şi 
control al directorului 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

Verificarea acţiunilor desfăşurate la nivelul Palatului în 
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Sandu 
Sturdza”, acţiuni care să asigure îmbunătăţirea 
competenţelor de lectură 

 
Director 
Responsabil parteneriat 

Copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
Fişa activităţilor de 
parteneriat 

 
 

Februarie – iunie 
2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
Stimularea organizării centrelor de informare şi 
documentare la nivelul cercurilor în scopul 
îmbunătăţirii competenţelor de lectură ale copiilor 

 
 

Director 
Cadre didactice 

Grupele 
decopii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
Procese verbale de custodie 
ce evidenţiază fondul de 
resurse bibliografice al 
cercului 

 

 
Februarie – iunie 

2023 

II.4. Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, educaţie ecologică, educaţie estetică, cultură 
civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, sport) 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Derularea, în fiecare an, în Palat şi în fiecare structură a cel puţin 2 activităţi care promovează educaţia 
complementară 

Promovarea experienţelor pozitive prin organizarea 
unor manifestări ce împlinesc indicatorul de 
performanţă: 

 editarea de materiale informative sau promoţionale 
detipul: pliante, afişe,CD-uri, reviste, broşuri 

 
 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Responsabil comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

 
 
 

Copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
 
 
 

Studiu de impact 
Rapoarte de activitate 

 
 
 
 

Noiembrie 2022 
 

Aprilie 2023 

Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor 
social civice democratice necesare tinerei generaţii 
pentru participarea activă la viaţa civică 
Asigurarea respectării drepturilor copilului 

Inspector şcolar educaţie 
pemanentă 
Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

 
 

Copii 
Părinţi 
Comunitate 

 
 
Rapoarte de activitate 

 

 
Conform programelor 

naţionale 

Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor, 
respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele 
permise pentru a fi comercializate în 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 

 

Copii 
Părinţi 

Studiu de impact 
Fişe activităţi extracurriculare 

Conform programelor 
naţionale 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

spaţiile destinate învăţământului Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

Comunitate   

Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos, 
cultivarea valorilor culturale autentice, combaterea 
kitsch-ului, susţinerea programelor educative care 
promovează valori interculturale 
Introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune 
transversală la nivel curricular 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Responsabili comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

 
 

Copii 
Părinţi 
Comunitate 

 
 

Studiu de impact 
Analize semestriale în 
comisia de curriculum 

 

 
Conform programelor 

naţionale 

 
Organizarea de tabere, excursii, drumeţii, vizite 
tematice, consilierea unităţilor şcolare partenere în 
acţiunile de desfăşurare a activităţilor de petrecere a 
timpului liber al copiilor 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Responsabili comisie de 
curriculum 
Cadredidactice 

Copii 
Părinţi 
Comunitate 
Cadre 
didactice 

 

 
Studiu de impact 
Chestionare de impresie 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

II. 5: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în activităţile Palatului a copiilor cu dizabilităţi / cerinţe 
educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Derularea, în fiecare an, în Palat şi în fiecare structură a cel puţin unui program educaţional adresat acestui 
grup ţintă 

 
 
Creşterea ofertei de servicii educaţionale pentru copii 
cu CES 
 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Responsabili comisii 
metodice 
Cadre didactice 

Copii cu CES 
Cadre 

didactice 
Părinţi 
Comunitate 

 
 
Grafic de asistenţă la ore 
Grafic de monitorizare şi 
control 

 
 

Octombrie – 
noiembrie 2022 

Cooperarea cu ONG-uri care furnizează servicii de 
educație 

Inspector şcolar proiecte 
educative 

Copii 
Părinți 
Cadre did. 

Rapoarte Octombrie 2022 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

II.6.Asigurarea accesului în domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale şi confesionale 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Formare de grupe în limbile minorităţilor / confesiuni religioase, în funcţie de solicitări, în condiţiile legii 

 
Asigurarea condiţiilor de acces egal la educaţie 
nonformală în Palat 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

Copii 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale 

Rapoarte 
Situaţi istatistice 

 
Octombrie 2022 

August 2023 

II.7. Aplicarea tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare acopiilor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Compararea rezultatelor evaluărilor curente cu cele obţinute în competiţiile regionale, interjudeţene, 

naţionale, internaţionale 

Monitorizarea aplicării în activitatea de cerc a 
diferitelor tipuri de instrumente şi metode de evaluare 
Verificarea existenţei portofoliilor de evaluare 
adecvate specificului cercului 

 
 

Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
Graficdeasistenţelaore 
Grafic de monitorizare şi 
control 

 
 

An şcolar 2022 - 2023 

 

 
Sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea 
metodelor eficiente de evaluare, prin participare la 
formarea continuă 

Director CCD 
Inspectori şcolari de 
specialitate 
Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Responsabil comisie de 
formare continuă 

 

Grupe de copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
 

Grafic de asistenţă la ore 
Grafic de monitorizare şi 
control 

 
 

An şcolar 2022 - 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 Cadre didactice    

 
Verificarea existenţei la nivelul CEAC a procedurilor 
de evaluare specifice educaţiei nonformale 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Responsabil CEAC 
Cadre didactice 

 

Director 
Cadre 
didactice 

 
Grafic de monitorizare şi 
control 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

II.8. Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a concursurilor regionale, interjudeţene şi naţionale înscrise de Palatul 
Copiilor Bacău în CAEN și CAEJ 2022 

INDICATORDEPERFORMANŢĂ:Menţinerealaacelaşiniveldeorganizarepentrucelenaţionale,respectivregionaleşiinterjudeţene 

 

 
Analiza diagnostică a rezultatelor obţinute în anul 
şcolar 2021 - 2022 şi stabilirea de măsuri reglatoare la 
nivelul Palatului 

 
Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Director 
Cadre 
didactice 

 
 
 

Grafic de monitorizare şi 
control 

 
 
 

An şcolar 2022 - 2023 

 

 
Respectarea regulamentelor avizate de ME pentru 
concursurile înscrise în CAEN  / CAERI 2023 

 

 
Director 
Coordonatori concursuri 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 

 
Rapoarte şi memorii 
justificative 

 

 
Conform calendarelor 

 
 
Promovarea eficientă şi timpurie a concursurilor 

 

 
Director 
Coordonatori concursuri 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 

 
Numărul şi răspândirea 
geografică a participanţilor 

 

Conform formularului 
de aplicaţie al 
concursului şi 
regulamentelor 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
 
Transparenţa jurizării lucrărilor 

 
Director 
Coordonatori concursuri 
Membrii juriului 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
Număr redus de sesizări, 
opinii defavorabile 
Chestionar de impresie 

 
 

Conform 
regulamentelor de 
concurs 

OBIECTIVUL III: Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului în raport cu activităţile nonformale ale cercurilor de la Palatul 
Copiilor Bacău 

III.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şi aabandonului şcolar 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea ratei de părăsire timpurie (în timpul sem.I) a cercului 

 
Creşterea gradului de atractivitate al activităţilor 
decerc prin formarea grupelor în alt profil, conform legii 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

 
Grupele de 
copii 
Părinţi 

 
Număr crescut de copii 
înscrişi 

 
 

Septembrie 2022 

 
Aplicarea iniţială a chestionarelor de interes 

Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 

Număr de copii rămaşi în 
activitate în februarie – iunie 
2023 

 
Februarie – iunie 

2023 

Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele 
educabililor pe care învăţământul formal nu le poate 
îndeplini 

Director 
Cadre didactice 

 

Grupele de 
copii 

 

Număr de copii rămaşi în 
activitate în februarie – iunie 
2023 

 
Permanent 

 
Corelarea priorităţii naţionale privind rata 
absenteismului şcolar cu strategia Palatului Copiilor 
Bacău 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Comunitate 

 
Proiect de dezvoltare 
instituţională a Palatului 
Copiilor Bacău 

 
 

An şcolar 2022 - 2023 
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Organizarea de dezbateri cu privire la reducerea 
absenteismului la nivelul consiliilor profesorale, 
comisiei de curriculum, a comisiilor lucrative 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Responsabili comisii  

Cadre 
didactice 
Director 

Rapoarte 
Procese verbale de la ședințe 

 
Mai 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 

Monitorizarea frecvenţei copiilor la cercuri de 3 ori pe 
an 

 
Stabilirea unei politici educaţionale, a unui plan de 
îmbunătăţire şi a unui plan de acţiune privind 
diminuarea acestor situaţii 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Responsabil Comisie de 
monitorizarea frecvenţei 
copiilor la cercuri 
Cadre didactice 

 
Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
Rapoarte de monitorizare 
Plan de îmbunătăţire  
Plan de acţiune 
Statistici privind dinamica 
fenomenului 

 
 
 
Conform Procedurii 
de monitorizare 

 
Elaborarea graficului acţiunilor extracurriculare şi 
extraşcolare pentru anul şcolar 2022 - 2023 şi 
cuprinderea în cadrul acestuia a acţiunilor de 
prevenire şi combatere: a consumului de droguri, 
precum şi a delicvenţei juvenile şi a violenţei 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

 
Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
 
Consiliul de administraţie -
avizare 

 
 

 
31 octombrie 2022 

III.2.Promovarea ofertei educaţionale a Palatului la nivelulunităţilor şcolare 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Din toate unităţile şcolare din oraş (Bacău şi zona metropolitană) există copii înscrişi la activităţile de cerc 

Realizarea unei baze de date la nivel de Palat, 
structuri şi globală, privind copiii înscrişi, provenienţa 
lor, perioada de activitate la cerc 

Director 
Compartiment secretariat 

Copii  
Părinţi 

Statistici privind dinamica 
fenomenului 

 
Noiembrie 2022 

Organizarea de prezentări ale ofertei educaţionale prin 
sistemul „porţi deschise” de cel puţin 2 ori pe an, 
pentru şcoli din care provin puţini copii sau din 
şcoliaflate în apropierea Palatului Copiilor Bacău 

 
Director 
Cadre didactice 

Copii 
Cadre 
didactice din 
școlile invitate 

 
 

Număr de copii înscrişi în 
urma acţiunilor 

 
Octombrie 2022 

 
Mai 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
 
Realizarea de materiale promoţionale pentru a fi 
afişate şi distribuite în şcoli 

 

Director 
Responsabil Comisia 
pentru promovarea imaginii 
instituției 

Copii 
Cadre 
didactice din 
şcolile 
implicate 

 
 
Număr de copii înscrişi în 
urma acţiunilor 

 
 

An şcolar 2022 - 2023 

 
Monitorizarea acţiunilor în parteneriat cu unităţile 
şcolare din municipiul Bacău şi zonalimitrofă 

Director 
Responsabil Comisia de 
proiecte şi programe 
educative 

 
Grupele de 
copii 

 
Număr de copii participanţi la 
activităţi 

 
An şcolar 2022 - 2023 

III.3.Comunicarea eficientă şi ritmică a progresului educabililor spre educabilii înşişi şi spre beneficiarii indirecți (părinţi, profesori, 
comunitate) 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Indice cel puţin „satisfăcător” în urma aplicării de chestionare de determinare a cunoaşterii rezultatelor 

evaluării 

 

Monitorizarea realizării evaluării, astfel încât aceasta 
să fie ritmică 

Director 
Responsabil comisie 
curriculum 

 

Grupele de 
copii 

 

Statistici privind dinamica 
fenomenului 

 

An şcolar 2022 - 2023 

Aplicarea de chestionare de stabilire a cunoaşterii 
rezultatelor evaluării de către copii şi de către 
beneficiarii indirecți 

Director 
Responsabil Comisia 
curriculum 

Grupele de 
copii 
Beneficiari 
indirecți 

 
Interpretare chestionare 

An şcolar 2022 - 2023 

 

Formularea unui plan de îmbunătăţire la nivel de 
unitate şcolară, Palat sau structuri 

Director 
Responsabil Comisia 
curriculum 

Grupele de 
copii 
Beneficiari 
indirecți 

 

Existenţa planului de 
îmbunătăţire 

An şcolar 2022 - 2023 

 
Monitorizarea aplicării planului de îmbunătăţire 

Director 
Responsabil Comisia 
curriculum 

Grupele de 
copii 
Beneficiari 

Rapoarte Informări CA şi CP An şcolar 2022 - 2023 
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OBIECTIVULIV: Creşterea gradului de siguranţă a copiilor, a personalului şi, respectiv, prevenirea delicvenţei juvenile înincinta şi în zonele 
adiacente unităţii şcolare Palatul Copiilor Bacău 

 
ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESRESPONSABILITĂŢI 

DELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

IV.1.Creşterea gradului de siguranţă a copiilor şi a personalului 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Absenţa evenimentelor ce pot aduce atingere siguranţei celor ce-şi desfăşoară activitatea în unitate 

 
 

Instalarea unui filtru a persoanelor adulte la intrarea 
în clădirea sediului Palatului Copiilor Bacău și la 
structurile sale 

 
Director 
Coordonatori filiale 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Personal Palat 
Părinţi 

 

 
Registrul de intrare 

 

 
Aprilie 2023 

 
 

Elaborarea şi implementarea unei proceduri interne 
de lucru pentru situaţii de urgenţă 

 

Director 
Responsabil Comisia de 
situații de urgență şi 
siguranţă civică 

Grupele de 
copii 
Personal Palat 
Părinţi 

 
 

Aplicarea Procedurii de 
urgenţă 

 

 
Decembrie 2022 

 

Realizarea unui parteneriat specific cu 
structuriabilitate din cadrul Poliţiei municipale, 
respectiv judeţene 

Director 
Responsabil Comisia de 
proiecte şi programe 
educative 

Grupele de 
copii 
Personal Palat 

 
Parteneriatul şi realizarea 
acţiunilor propuse 

 
 

Martie 2023 

Introducerea unor prevederi legate de 
siguranţacopiilor şi personalului în Regulamentul 
intern al Palatului Copiilor Bacău 

 
Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Personal Palat 

 
Regulament intern actualizat 

 
 

Mai 2023 

 
Realizarea bazei de date privind obţinerea de către 
Palat, inclusiv la structuri, a autorizaţiei sanitare de 
funcţionare în prima lună a anului şcolar 

 
 

Director 
Comisii lucrative 

Grupele de 
copii 
Personal Palat 
Părinţi 

 
 

Autorizaţii sanitare de 
funcţionare 

 

 
Octombrie 2022 
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Realizarea bazei de date privind obţinerea de către Director Grupele de 
 

Autorizaţii de securitate Iunie 2023 

Palat, inclusiv structuri, a autorizaţiei de securitate la 
incendiu până la sfârşitul anului şcolar 

 copii 
Personal Palat 
Părinţi 

la incendiu  

IV.2. Prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Absenţa actelor de delicvenţă juvenilă din interiorul şi în zona adiacentă sediului Palatului, respectiv 

structurilor 

Iluminarea spaţiilor din exteriorul clădirilor (alei de 
acces, parcare, curte) 

Director Copii  
Părinţi 

 

Existenţa iluminatului 

 

Noiembrie 2022 

Prelucrarea adecvată a acestei teme de către 
fiecare cadru didactic la începutul anului şcolar şi 
ori de câte ori este nevoie 

Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 

Fişe de asistenţă şi 
interasistenţă 

 
Octombrie 2022 

 

Realizarea unui parteneriat specific cu structuri 
abilitate din cadrul Poliţiei municipale, respectiv 
judeţene 

Director 
Responsabil Comisia de 
proiecte şi programe 
educative 

Grupele de 
copii 
Personal 

 
Parteneriatul şi realizarea 
acţiunilor propuse 

 
 

Martie 2023 

 
Introducerea unor prevederi privind combaterea 
delicvenţei juvenile, în Regulamentul intern al 
Palatului Copiilor Bacău 

 
Director 
Cadre didactice 
Comisia ROI 

Grupele de 
copii 
Personal 

 
Regulament internactualizat 

 
 

Mai 2023 

OBIECTIVUL V: Promovarea unui sistem manageria lcoerent, eficient şi democratic 

V.1.: Aplicarea prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Existenţa şi cunoaşterea legislaţiei specifice educaţiei 

Corelarea strategiei de dezvoltare a învăţământului 
nonformal de la Palatul Copiilor Bacău cu 

Director 
Responsabil comisie 
de currciculum 

Director 
Cadre 

Strategia învăţământului 
preuniversitar din jud. 

An şcolar 2022 - 2023 



 

 

 

Bacău,Str.Oituz ,nr.24,jud.Bacău,codpostal60266,Tel. 0234-515020, fax. 

0234–515020 ,e-mail:pcbacaubc@gmail.com 

Pagină20 

                        

 

 

 
ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

strategia ME şi cu Programul de guvernare. 
Organizarea internă a compartimentelor şi comisiilor 
de lucru din Palatul Copiilor Bacău 

Cadre didactice didactice 
Grupele de 
copii 

Bacău  2020 - 2024  

Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul 
circulaţiei informaţiei între compartimentele şi comisiile 
de lucru din unitate folosind comunicarea prin email, 
afişare la avizierul din unitate, în sala profesorală sau 
direct prin luare la cunoştinţă 

 

Director 
Responsabil comisie de 
curriculum 
Cadre didactice 

 
Cadre 
didactice 
Director 

 
Rapoarte 
Procese verbale şedinţe CA 
şi CP 

 

 
An şcolar 2022 - 2023 

Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea Legii 
învăţământului 1 / 2011, a metodologiilor aprobate prin 
OMEN, a adreselor ME şi ISJ Bacău, a Ordonanţelor 
de urgenţă, a altor legi şi metodologii cu aplicabilitate 
în unităţile şcolare 

 
Director 
Cadre didactice 

 
Director 
Cadre 
didactice 

 

Metodologii Note de control 
Procese verbale 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

 
Consultarea zilnică a forumului directorilor, a site-ului 
ISJ Bacău, www.edu.ro şi diseminarea informaţiilor 
spre toţi cei interesaţi 

Director 
Compartimentsecretariat 
Compartiment financiar-
contabil 

 

Director 
Cadre 
didactice 

 
 
RegistruladreseISJ 

 
An şcolar 2022 - 

2023 

Publicarea listei posturilor / catedrelor, organizarea 
concursurilor de angajare pe post şi încadrarea cu 
personal didactic conform legislaţiei în vigoare şi 
conform Metodologiei de mobilitate a personalului 
didatic 

 
 

Director 
Cadre didactice 
Comisia de mobilitate 

 
Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

Proiect de încadrare 
Procese verbale de la 
şedinţele publice şi din C A 
Palat 
Decizii de numire pe post 
Lista posturilor publicate 

 
 

Conform calendarului 
mobilităţii 

V.2.: Formarea managerilor şcolari şi a personalului didactic şi administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Includerea tuturor echipelor manageriale din unitate, a personalului din compartimentul Contabilitate în cel 
puţin un program de formare 

http://www.edu.ro/
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

Asigurarea acoperirii normelor din Palat prin încadrarea 
cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Director 
Consiliul de administraţie 

Grupele de 
copii 
Părinţi 

 
Note de control 

 
Septembrie 2022 

 
Identificarea necesarului de formare a managerilor din 
Palat şi livrarea de programe de formare, în funcţie de 
nevoile identificate 

 

Director 
Responsabil Comisia de 
formare continuă 
apersonalului 

Grupele 
decopii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

Cadre didactice înscrise în 
CNEME 
Dosarul Comisiei de formare 
continuă a cadrelor didactice 

 

 
Noiembrie 2022 

Identificarea unor stagii de formare şi organizareaunor 
schimburi de experienţă pe probleme de management 
şcolar (domeniile financiar, legislativ, descentralizarea 
sistemului de învăţământ preuniversitar, planificare, 
organizare şi evaluare, managementul resurselor, 
management instituţional, etc.). 

 

Director 
Responsabil Comisia de 
formare continuă a 
personalului 
Cadre didactice 

 

Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 

 
Dosarul Comisiei de formare 
continuă a cadrelor didactice 

 
 
An şcolar 2022 - 2023 

Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de etapele 
mobilităţii personalului didactic şi cerinţele acestor 
etape 

Director 
Compartiment secretariat 

Cadre 
didactice 

Optimizarea procesului prin 
în cadrarea în termene 

Conform calendarului 
mobilităţii 

V.3.: Monitorizarea calităţii activităţii manageriale a factorilor decizionali din unitate 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Îmbunătăţirea imaginii unităţii şcolare la nivel local, judeţean, naţional, internaţional 

 
Monitorizarea performanţei manageriale a cadrelor 
didactice prin asistenţe la şedinţele de cerc, la 
activităţile extracurriculare şie xtraşcolare 

Director 
Responsabili comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

 
Cadre 
didactice 

 

Grafic de asistenţe la ore 
Grafic de monitorizare 
şicontrol 

 
An şcolar 2022 - 2023 

Monitorizarea activităţii responsabililor comisiilor 
implicate în crearea unei imagini pozitive a Palatului în 
comunitatea locală şi la nivel judeţean, 

Director 
Consiliu de administraţie 

Director 
Cadre 
didactice 

Grafic de monitorizare şi 
control 
Informări în C.A. 

 

An şcolar 2022 - 2023 



 

 

 

Bacău,Str.Oituz ,nr.24,jud.Bacău,codpostal60266,Tel. 0234-515020, fax. 

0234–515020 ,e-mail:pcbacaubc@gmail.com 

Pagină22 

                        

 

 

 

 
ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

respectiv naţional  Comunitatea   

 
 

Analiza activităţii cadrelor didactice coordonatoare a 
parteneriatelor educaţionale, a concursurilor 
naţionale, regionale şi interjudeţene organizate de 
Palatul Copiilor Bacău 

Director 
Responsabil Comisia de 
proiecte şi programe 
educative 
Responsabil Comisia 
activităţi extraşcolare 
comunitare 

 
Grupele de 
copii 
Părinţi 
Cadre 
didactice 

 
 
 

Grafic de monitorizare şi 
control 

 
 
 

An şcolar 2022 - 2023 

V.4.: Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Absenţa reclamaţiilor, contestaţiilor cu privire la calificativul anual acordat 

Evaluarea activităţii cadrelor didactice în anul şcolar 
2022 - 2023 şi acordarea calificativelor anuale pe baza 
Fişei de autoevaluare / evaluare şi a Raportului 
justificativ, conform legislaţiei în vigoare 

Director 
Responsabili comisie de 
curriculum 
Consiliul de administraţie 

 
Cadre 
didactice 

 
Proces verbal CA în care se 
acordă calificativele anuale 

Conform calendarului 
evaluării personalului 
didactic 

Evaluarea activităţii personalului nedidactic şi 
acordarea calificativelor anuale pentru anul 2021, 
conform legislaţiei în vigoare 

Comisia de evaluare a 
personalului nedidactic 

Personal 
nedidactic 

Fişele de evaluare 
completate conform legii 

Ianuarie 2023 

OBIECTIVULVI: Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotarea bazei materiale şi a infrastructurii Palatului Copiilor Bacău 

VI.1.: Analiza pertinentă şi eficientizarea utilizării resurselor materiale 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Gestionarea eficientă a resurselor financiare în scopul dezvoltării optime a Palatului Copiilor Bacău 

Stabilirea bugetului fundamentat prin analiză şi 
avizare în Consiliul de administraţie, cu consultarea 

Director 
Consiliul de administraţie 

CopiiCadre Proces verbal CA Depunere 
proiect de buget 

Octombrie – 
noiembrie 2022 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

prealabilă a compartamentului Contabilitate Compartimentsecretariat 
Compartiment financiar-
contabil 

didactice   

Stabilirea repartizării bugetului alocat iniţial pe titluri, 
prin analiză şi avizare în Consiliul de administraţie, cu 
consultarea prealabilă a compartamentului 
administrativ şi contabil 

Director 
Consiliul de administraţie 
Compartimente secretariat 
şi financiar - contabil 

 

Copii 
Cadre 
didactice 

Proces verbal ședințe CA 
Raportarea defalcării 
bugetului alocat iniţial 

 
Ianuarie – februarie 

2023 

 
Întocmirea Proiectelor de dotare pe termen mediu şi 
lung la nivelul fiecărui cerc 

 
Director 
Cadredidactice 

Grupele 
decopii 
Cadre 
didactice 

 
Dosar Proiecte de dotare pe 
termen mediu şi lung 

 
 

Mai 2023 

Asigurarea a cel puţin 80% din materialele solicitate 
prin referate de necesitate de către cadrele didactice 
sau de către diferitele compartimente ale Palatului 
Copiilor Bacău 

Director 
Compartiment financiar-
contabil 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
 

Registrul de achiziţii 

 
An şcolar 2022 - 2023 

VI. 2:Stabilirea unui parteneriat durabil în procesul de reabilitare şi dotare a unităţii cu Consiliile  Locale din  Bacău, Oneşti, Comăneşti, 
Buhuşi, Moineşti şi Tg. Ocna 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cuprinderea Palatului Copiilor Bacău în programe de dezvoltare, în funcţie de nevoile identificate 

 
Identificarea nevoilor de reabilitare şi dotare a 
Palatului şi structurilor 

Director 
Consiliul de administraţie 
Compartiment secretariat 
Compartiment financiar - 
contabil 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
 

Rapoarte 

 
 

Aprilie 2023 

 

Stabilirea costurilor pentru proiectele de reabilitare şi 
separat pentru cele de dotare 

Director 
Compartiment financiar - 
contabil 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
Registrul ofertelor 

 
Mai 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 
Redactarea şi depunerea memoriilor justificative în 
acord cu nevoile de reabilitare şi dotare identificate 

Director 
Compartiment financiar-
contabil 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
 

Memorii justificative 

 
 

Iunie 2023 

 
Identificarea surselor de finanţare din venituri 
extrabugetare şi / sau din sponsorizări care pot susţine 
reabilitarea şi dotarea 

Director 
Compartiment financiar-
contabil 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
Venituri extrabugetare 
încasate 

 
An şcolar 2022 - 2023 

VI.3.Sprijinirea demersului local pentru dotarea, modernizarea bazei materiale a unităţilor şcolare 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea sumelor alocate pentru dezvoltarea bazei materiale 

 
Fundamentarea propunerilor pentru noi investiţii şi 
monitorizarea derulării eficiente a reabilitărilor şi 
reparaţiilor capitale conform priorităţilor ISJ Bacău 

Director 
Responsabili comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitatea 

 
 

Banca de date a investiţiilor 
Note de control 

 
 
An şcolar 2022 - 2023 

 
Modernizarea bazei materiale a palatului prin 
respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace 
de învăţământ 

Director 
Responsabili 
comisiimetodice 
Cadredidactice 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
Oferte de dotare 
pentruspecificulfiecăruicerc 

An şcolar 2022 - 2023 

 
Monitorizarea derulării programului de dotare cu 
mobilier şi seturi de materiale didactice a cecurilor 

Director 
Responsabili comisie 
curriculum 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
Liste de dotări 
Note de control 

An şcolar 2022 - 2023 

Accesarea de granturi pentru Palat și structuri Inspector şcolar proiecte Grupele de Număr de proiecte depuse An şcolar 2022 - 2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

 Educative 
Director 
Cadre didactice 

copii 
Cadre 
didactice 
Comunitatea 

 și finanţate  

OBIECTIVUL VII: Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, parteneriat cu: instituţii şcolare, instituţii de cultură, autorităţi ale statului, organizaţii 
nonguvernamentale, mass-media 

VII.1.: Monitorizarea impactului parteneriatelor Palatului asupra calităţii actului educaţional 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Selectarea şi promovarea proiectelor de parteneriat educaţional care duc la dezvoltarea Palatului şi a 
comunităţii locale şi eliminarea parteneriatelor ineficiente 

 
Sprijinirea cadrelor didactice pentru 
dezvoltarearelaţiilor parteneriale în mediul comunitar 
prinrealizarea de proiecte şi obţinerea de granturi 
pentru unitate 

Inspector şcolar proiecte 
educative 
Director 
Cadre didactice 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitatea 

 

 
Proiecte de parteneriat 

 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

Încheierea de contracte de colaborare cu agenţii 
economici beneficiari ai serviciilor de formare 
culturală, intelectuală şi profesională a copiilor oferite 
de Palat, în vederea asigurării condiţiilor de 
desfăşurare a unor activităţi practice a copiilor 

 
Director 
Cadre didactice 

 
Grupele de 
copii 

 
Contracte de colaborare 
Fişele activităţilor practice 
derulate 

 
An şcolar 2022 - 
2023 

VII.2.: Promovarea imaginii Palatului Copiilor Bacău, respectiv a ofertei educaţionale prin apariţii în mass-media locală, naţională, 
internaţională 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea numărului  de apariţii în mass-media (ştiri pozitive) a Palatului Copiilor Bacău 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru realizarea 
deactivităţi în parteneriat cu instituţii prestigioase 
peplan local (Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Sandu 
Sturdza”, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, 

Director 
Responsabil comisia de 
proiecte şi programe 
educative 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

Contracte de parteneriat 
încheiate 
Fişele activităţilor 
practicederulate 

 
An şcolar 2022 - 
2023 
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ACŢIUNI 

RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

Teatrul Municipal ”George Bacovia”, Centrul Judeţean 
de Creaţie Artistică, Muzeul „Iulian Antonescu”) 

Responsabil Comisia de 
activităţi extraşcolare 

Comunitatea Apariţii în mass - media  

 
Sprijinirea cadrelor didactice pentru realizarea de 
activităţi în parteneriat cu autorităţile ale statului: 
primării, consilii locale, consiliul judeţean, prefectură, 
poliţie, jandarmerie, serviciul de ambulanţă, ISU 

Director 
Responsabil comisia de 
proiecte şi programe 
educative 
Responsabil Comisia de 
activităţi extraşcolare 
comunitare 

 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitatea 

 
Contracte de parteneriat 
încheiate 
Fişele activităţilor practice 
derulate 
Apariţii în mass-media 

 
 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

 
Asigurarea promovării tuturor activităţilor extraşcolare 
ale Palatului, în timp util spre mass-media, prin 
elaborarea şi implementarea uneiproceduri interne de 
lucru referitoare la furnizareadeinformaţiispremass-
media 

Director 
Responsabil comisia de 
proiecte şi programe 
educative 
Responsabil Comisia de 
activităţi extraşcolare 
comunitare 

 

 
Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 

 
 
Procedură internă de lucru 
–furnizare informaţii spre 
mass-media 

 
 

 
An şcolar 2022 - 
2023 

 
Emiterea de comunicate spre mass-mediareferitoare 
la realizările notabile ale copiilor ce activează la 
cercurile Palatului Copiilor Bacău 

 

 
Director 
Compartiment secretariat 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitatea 

 
Comunicate remise mass-
media 
Apariţii în mass-media 

 

 
An şcolar 2022 - 
2023 

Furnizarea de răspunsuri prompte la solicitările mass-
media 

Director 
Compartiment secretariat 

 

Comunitatea 
Adrese de răspuns spre 
mass-media 

 

Când este cazul 

Asigurarea accesului publicului larg la rapoartele de 
activitate semestriale şi anuale ale Palatului, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind furnizarea 

Director 
Responsabil Comisie 

 
Comunitatea 

Afişare la avizier a datelor de 
interes public 
Publicare în presă 

 
Periodic 
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ACŢIUNI 

 RESPONSABILITĂŢI/ 
RESPONSABILITĂŢIDELEGATE 

 
BENEFICIARI 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

de informaţii de interes public relaţii publice 
Compartiment secretariat 

   

VII.3.: Identificarea oportunităţilor de dezvoltare instituţională atât în planul ofertei educaţionale, cât şi în cel al bazei materiale, prin 
susţinerea activităţii instituţiilor de cultură (ex. bilbioteca judeţeană, centre de creaţie), cât şi a ONG-urilor compatibile cu proiectele 
educaţionale nonformale curriculare şi extracurriculare ale Palatului Copiilor Bacău 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea numărului de parteneriate educaţionale, precum şi sporirea diversităţii activităţilor în parteneriat 

 

 
Consilierea cadrelor didactice pentru a încheia 
parteneriate benefice activităţii educaţionale derulate 
în Palatul Copiilor Bacău 

Director 
Responsabil comisia de 
proiecte şi programe 
educative 
Responsabil Comisia de 
activităţi extraşcolare 
comunitare 

 
Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitate 

 
 
 

Parteneriate atractive prin 
specificul acţiunilor 

 
 
 

An şcolar 2022 - 
2023 

 

Monitorizarea cooperării dintre cercuri în cadrul 
aceleiaşi comisii metodice, cât şi la nivelul Palatului 
pentru realizarea de acţiuni complexe interculturale, 
interdisciplinare sau transdisciplinare 

Director 
Responsabil Comisia de 
activităţi extraşcolare 
comunitare Responsabili 
comisie de curriculum 

Grupele de 
copii 
Cadre 
didactice 
Comunitate 

 

 
Proiectele sau Fişele de 
activitate 

 

 
An şcolar 2022 - 
2023 
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