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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Măsuri şi acţiuni Responsabili Parteneri Termene Indicatori de 
evaluare 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conştientizarea 
elevilor, cadrelor 
didactice, 
părinţilor cu 
privire la 
necesitatea 
prevenirii  
violenţei în 
mediul şcolar 
prin aplicarea  
cadrului 
legislativ 
în vederea 
asigurării 
protecţiei în 
mediul şcolar 

-Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2.03.2007 
privind siguranţa în unităţile de învăţământ; 
-Operaționalizarea Planului Național Comun de 
Acțiune și a Planului Teritorial Comun de acțiune – 
repere pentru Planul Local comun de acțiune de la 
nivelul unităților școlare în vederea creșterii 
siguranței în unitățile de învățământ. 
- Operaţionalizarea la nivelul unităţilor şcolare a 
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a 
violenţei conform O.M. 1409/2007. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
Inspector școlar educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Comisia judeţeană 
pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul 
şcolar 
CJRAE, psihopedagogi, 
directori, coordonatorii de 
proiecte şi programe 
educative, diriginţii 

 Prefectura, 
Consiliul 
Judeţean, 
Primării, IPJ, 
Jandarmeria, 
CPECA, ONG-
uri,  

Conform 
calendarului 
stabilit şi aprobat 
de factorii 
implicaţi şi de 
fiecare unitate 
şcolară 

- legi şi norme  
- plan de acţiune al 
şcolilor 
- Comisia de 
prevenire a 
violenţei şi 
asigurarea protecţiei 
unităţilor şcolare 
- informări 
periodice 

-Sesiuni de  informare, dezbateri, analize pentru 
reducerea absenteismului şi părăsirea timpurie a 
sistemului de educaţie. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor şcolare 
Consiliile de administraţie 

 semestrial Grafice . 
Statistici. 
Proiecte şi 
programe 
educative. 
Proiecte de 
intervenţie. 
Exemple de bună 
practică. 

-Ateliere de lucru, dezbateri în vederea cunoaşterii 
normelor legislative privind securitatea şi siguranţa 
elevilor în unităţile de învăţământ. 
-Schimburi de experienţă județene a responsabililor 
comisiilor de prevenire a violenței din mediul 
școlar, a coordonatorilor de programe şi proiecte 
educative: Sesiune de comunicări: Abuzul asupra 
copilului – abuzul emoțional 

Inspector general adjunct prof. 
Cristian Cuciurean 
Inspector educaţie permanentă 
prof. Tatiana Vîntur 
Directori, coordonatori de 
proiecte si programe 
educative, diriginţi, consilieri 
psihopedagogi 
-Responsabilii de cercuri 
pedagogice. 

Reprezentanţi ai 
autorităţilor 
locale şi 
judeţene, ONG-
uri 

Semestrul I 
 
 
 
 
Semestrul al II-
lea 

- nr. de dezbateri, 
schimburi de 
experienţă, nr. de 
participanţi 
- materiale suport 
pentru activităţi 
-volumul 
Gestionarea 
emoțiilor 

-Dezbateri, ateliere de lucru, consilii profesorale 
tematice, comisii metodice ale diriginţilor privind 
securitatea şi siguranţa elevilor şi a personalului 
din unităţile de învăţământ. 
-Includerea în orele de dirigenţie/consiliere sau 
activităţi suport pentru elevi, a temelor specifice 
privind prevenirea violenţei, formele de violenţă, 

Directori, coordonatori de 
proiecte şi programe 
educative, diriginţi, consilieri 
psihopedagogi. 
 
 
Diriginţi, coordonatorul de 

Reprezentanţi ai 
autorităţilor 
locale şi 
judeţene, ONG-
uri 
 
Reprezentanţi ai 

Conform 
calendarului 
stabilit si aprobat 
de factorii 
implicaţi, 
precum şi celui 
stabilit în fiecare 

- nr. de dezbateri, 
întâlniri de lucru, 
consilii tematice 
- ROI 
- nr. ore de 
dirigenţie  
- rapoarte de analiză 
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modalităţi de intervenţie şi negociere a conflictelor. programe şi proiecte 
educative. 

autorităţilor 
locale şi 
judeţene, ONG-
uri 

unitate şcolară  

  -Inspecţii tematice: monitorizarea frecvenţei şi a 
siguranţei elevilor în şcoală; modalităţi de 
prevenire a violenţei în mediul şcolar. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
Inspector general adjunct 
Cristian Cuciurean 
Inspector general adjunct 
Gabriela Scutaru 
Inspectorii şcolari. 

 Semestrial - nr. de inspecţii 
tematice 
- procese verbale 
- rapoarte 
-date statistice 
comparative 

-Aplicarea Procedurii operaționale privind 
raportarea și înregistrarea cazurilor  și formelor de  
violenţă  petrecute  în mediul școlar, semestrial și 
anual, în conformitate cu prevederile legale. 

Comisia județeană de 
prevenire a violenței 
Directorii unităților școlare 
 

 Lunar -date statistice 
-fișe de 
monitorizare 
-document google 
docs 

-Promovarea numărului de telefon al Asociației 
Telefonul copilului 116 111 pentru solicitarea de 
informaţii cu privire la servicii pentru copii şi 
semnalarea cazurilor de violenţă asupra copilului. 

Diriginţii, coordonatorul de 
programe şi proiecte 
educative. 

Asociaţia 
Telefonul 
Copilului 

Semestrial -materiale 
informative 
-flyere 

-Reactualizarea afişelor ce conţin: numărul de 
telefon pentru apeluri de urgenţă „112” şi 
informaţii privind folosirea acestuia, numărul de 
telefon al subunităţii (secţiei) de poliţie, poliţistului 
de proximitate şi al postului de poliţie comunal, 
care vor fi folosite la nevoie. 

Directorii unităţilor şcolare. IJP Suceava Semestrial - afişe 
- informări 

-Aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului si 
profesorilor  Desfăşurarea în unităţile şcolare a 

consiliilor profesoral cu  tema „Drepturile 
copilului” 
- Activități tematice de informare a elevilor în 
cadrul săptămânii Educația juridică 

Directorii unităţilor şcolare 
 
 
 
 
Coordonatorii de proiecte și 
programe educative 

IJP Suceava 
 
 
 
Tribunalul 
Suceava, Curtea 
de Apel Suceava 

Semestrial 
 
 
 
Noiembrie 2017 
 
 

- procese verbale 
- rapoarte 
- analize 
-nr. de 
dezbateri/activități 
-nr. de elevi 
informați 
-nr. de protocoale 

-Activităţi de consiliere suport pentru părinţi, 
dezbateri şi activităţi de informare a părinţilor cu 
privire la normele legislative privind securitatea şi 
siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ. 

Directorii 
 Ccoordonatorii de proiecte şi 
programe educative, diriginţi, 
consilieri psihopedagogi. 
 

Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor, 
reprezentanţi ai 
autorităţilor 
locale 

Semestrial - activităţi suport 
pentru 
părinţi/școală 
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II. Creşterea 
siguranţei zonei 
în care se află 
unităţile şcolare 

-Elaborarea, de către fiecare unitate școlară, a 
Planului de măsuri pentru asigurarea protecţiei 
unităţilor şcolare, a siguranţei  în mediul şcolar, în anul  
şcolar  2017 – 2018, Planul operaţional privind 
prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar 2017-
2018 

Comisia de prevenire a 
violenţei din fiecare unitate 
şcolară 
Comisia judeţeană de 
prevenire a violenţei. 

IPJ Suceava 
Jandarmeria 
Poliţia 
Comunitară 
DSP, ONG-uri 

Anual - planurile 
operaţionale 
-indicatori de 
realizare/ evaluare/ 
monitorizare 

-Verificarea accesului în unitatea şcolară, pe baza 
consemnării/ înregistrării vizitatorilor/ 
persoanelor străine în unităţile şcolare sau pe baza 
unei cartele de acces personalizate. 

Directorii 
Comisia de prevenire a 
violenței în mediul școlar din 
unitățile școlare 

- autorităţi locale Zilnic -sistemul de 
înregistrare a 
accesului în/din 
unitatea şcolară. 
-registre  
-statistici. 
-rapoarte. 

-Verificarea zonei din jurul şcolii  pentru  
identificarea legalităţii existenţei unor firme care 
comercializează produse nocive minorilor/tinerilor  
etc..  
Măsuri de prevenire a consumului de alcool, tutun, 
droguri şi produse etnobotanice. 

Comisii de prevenire a 
violenţei, prevenirea 
abandonului şcolar şi de 
monitorizare a absenţelor. 

- Poliţia de 
proximitate 

Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-analize periodice. 
-rapoarte. 
-indicatorii 
proiectelor. 

-Paza, supravegherea şi iluminatul corespunzător 
în zona unităţilor de învăţământ şi a căilor de acces. 

Directorii 
Administratorii de şcoli. 

Autorităţi locale Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-rapoarte periodice 

-Verificarea semnalizării rutiere în preajma 
unităţilor şcolare şi supravegherea zonelor din 
preajma şcolilor. 
-Campanie de educație rutieră – săptămâna 
siguranței  rutiere „Educația pentru viață contează!” 

Directorii 
Administratorul şcolii. 
 
-Inspector școlar general prof. 

Gheorghe Lazăr, inspector școlar 

prof. Cristian Cuciurean 

Inspector școlar Tatiana Vîntur 

Poliţia de 
proximitate 
 

 

Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 
 
Semestrul al II-
lea 

-rapoarte periodice. 
-nr. patrule şcolare 

-Siguranţa rutieră - reglementarea traficului auto şi 
pietonal în zona unităţilor de învățământ (Conform 
Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră 2011 – 
2020) 

Directorii 
Responsabili comisii specifice. 

Poliţia de 
proximitate 

Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-rapoarte periodice. 
-indicatori de 
realizare a 
strategiei. 

-Demersuri  prin intermediul serviciilor 
specializate ale  I.S.J. Suceava  şi prin colaborarea 
conducerilor de şcoli cu consiliile locale pentru 
creşterea numărului posturilor de pază, a 
sistemelor de supraveghere şi securizarea 
incintelor prin lucrări de împrejmuire. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
Şefi de servicii financiare/ 
contabile, tehnice/ investiţii, 
plan/ salarizare – I.S.J. 
Suceava 
Directorii. 

Consilii locale Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-analize în CA al ISJ 
Suceava, analize în 
CA ale şcolilor. 

-Alocarea, în limita bugetelor aprobate, de resurse Inspector şcolar general prof. Autorităţi locale Periodic, anul -rapoarte periodice 
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financiare necesare pentru realizarea 
împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de 
învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri 
prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la 
solicitarea Consiliului de administraţie, de către 
Consiliul judeţean, consiliile locale, conform art. 4/ 
Legea nr. 35/2.III.2007  modificat prin art 4. (1) din 
Legea nr. 29/2010. 

Gheorghe Lazăr 
Directorii 
Administratorul şcolii. 

şcolar 2017-2018 

Monitorizarea trimestrială și anuală a măsurilor 
luate în vederea asigurării protecţiei unităţilor 
şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului 
didactic în vederea creşterii siguranţei în unităţile 
de învăţământ 

Directorii 
Comisia judeţeană de 
prevenire a violenţei. 
 

Autorităţi locale Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-rapoarte periodice 
semestriale şi 
anuale 

III. Dezvoltarea 
capacităţii 
instituţionale de 
a interveni în 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei asupra 
copilului. 

-Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/ 2.03.2007 
privind siguranţa în unităţile de învăţământ, 
realizarea sistemului cadru de asigurare a 
protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi 
a personalului didactic. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
CJRAE, Consilii locale,  
directori, coordonatori de 
proiecte si programe 
educative, comisia diriginţilor. 

Prefectura, 
Consiliul 
Judeţean, 
Primării, 
IPJ, IJJ, CJRAE, 
CJAP. 
 

Lunar  
 
 
- septembrie 2017 
 

--planuri 
operaţionale de 
prevenire a 
violenţei 
--planuri 
operaţionale – 
siguranţa în şcoli. 
- lista de verificare – 
siguranţă şcolară 

-Precizarea,  în regulamentele de ordine interioară, 
a condiţiilor de acces în şcoală a profesorilor, 
elevilor şi vizitatorilor, conform Manualului privind 
prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi  în zona 
adiacentă acestora. 

Consiliul de administraţie al 
şcolii, profesori diriginţi. 
  
 

Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 

17 septembrie 
2017 
 
 

- proceduri 
- instrumente de 
lucru conform 
Manualului privind 
prevenirea 
delincvenţei juvenile 

-Adaptarea regulamentelor de ordine interioară, a 
fişelor postului şi fişelor de sarcini în conformitate 
cu specificul şcolilor. 

-Asigurarea personalului de pază, realizarea 
împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de 
învăţământ, asigurarea iluminatului. 

Directorii 
Consiliul de administraţie. 
 
 

Consilii locale octombrie 2017 
 
 
 

- nr. de posturi 
- date statistice 
-sisteme de 
supraveghere  

 -Stabilirea, de către consiliile profesorale, cu 
acordul Consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu 
consultarea reprezentanţilor elevilor, pentru elevii 
unităţii respective, a semnelor distinctive: ecuson, 
uniformă, eşarfă sau alte simboluri reprezentative.  

 
Consiliul de administraţie. 
 

Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor şi 
Consiliul Şcolar 
al Elevilor 

1 octombrie 2017 - regulamentele de 
ordine interioară 
- nr. de cazuri de 
violenţă 
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-Organizarea serviciului de permanenţă cu cadre 
didactice, personal  de pază şi îngrijire, pe toată 
perioada prezenţei elevilor în şcoală. 

Conducerile unităţilor de 
învăţământ. 
 

Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie, 
Jandarmeria 

Conform 
programelor 
proprii 

- grafice de 
îndrumare şi control 
- decizii de numire a 
comisiilor 
- rapoarte 

-Informarea elevilor şi părinţilor prin afişarea la loc 
vizibil a reglementărilor privind ordinea interioară, 
a măsurilor şi planurilor de acţiune referitoare la 
paza şi securitatea unităţilor de învăţământ, a 
elevilor şi preşcolarilor. 

Coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, profesori 
diriginţii, psihopedagogi. 
 

 Semestrial - rapoarte 
- situaţii statistice 
- chestionare 

-Monitorizarea frecvenţei şi a abandonului şcolar.  
Implementarea proiectelor de prevenire a 
abandonului şcolar: „Hai la şcoală”, “A doua 
şansă”, „Şcoala după şcoală”. 

CJRAE, directori,  
coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, profesori 
diriginţii, psihopedagogi. 

- UNICEF 
- ISE Bucureşti 

Conform 
calendarului 
proiectelor şi 
programelor 

- fişe de 
monitorizare a 
prezenţei elevilor 
- situaţii statistice 

-Reducerea faptelor de violență comise în zona 
unităților de învățământ (O.M. nr 1409 din 
29.06.2007 – Strategia M.E.C.T. cu privire la 
reducerea fenomenului de violență în unitățile de 
învățământ preuniversitar). 

Comisiile de prevenire a 
violenţei. 

IPJ Suceava, 
Jandarmeria, 
Poliţia 
Comunitară, 
DSP, ONG-uri 

Trimestrial  - nr. de cazuri 
- nr. cazuri 
violenţe/ formă de 
violenţă 
-rapoarte-grafice 
-statistici 

IV. Îmbunătăţirea 
colaborării inter 
instituţionale  
prin intermediul 
activităţilor 
comune 
 

-Acorduri de parteneriat, planuri de acţiune 
comune cu IPJ Suceava, IJJ Suceava, CPECA, DSP, 
CJRAE, CJAP privind identificarea şi consilierea 
persoanelor aflate în  situaţii de risc. 

Inspector şcolar general prof. 
Gheorghe Lazăr 
Reprezentanţii instituţiilor 
partenere. 

IPJ Suceava, IJJ 
Suceava, CPECA, 
DSP, CJRAE, 
CJAP 

Anual - protocoale 
- acorduri de 
parteneriat 

Desfășurarea în parteneriat a Programului de 
pregătire juridică și anti infracțională a elevilor pentru 
anul școlar 2017-2018, conform Protocolului dintre IȘJ 
Suceava și IPJ Suceava  
 

Inspector școlar general 
Gheorghe Lazăr 
Inspector școlar general 
adjunct Cristian Cuciurean 
Inspector școlar general 
adjunct Gabriela Scutaru 

IPJ Suceava Periodic, anul 
şcolar 2017-2018 

-indicatorii specifici 
programului 

-Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Poliţiei, 
Jandarmeriei, Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Suceava, administraţiilor 
locale pe tema Plus armonie, minus violență 

- Concurs județean de proiecte de prevenire a violenței 

„Plus armonie, minus violență” 

Directorii 
Coordonatori de proiecte şi 
programe educative, diriginţi, 
consilieri psihopedagogi. 
 
 

 IPJ Suceava, 
Jandarmeria, 
Poliţia 
Comunitară, 
DSP, ONG-uri 

Consfătuiri 
anuale, 
Reuniuni 
manageriale, 
Semestrial  

- procese verbale 
- portofoliile 
reuniunilor 
manageriale 
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-Evaluarea stării de disciplină în unităţile şcolare şi 
raportarea imediată la ISJ a cazurilor de 
indisciplină . 
-Rapoarte periodice ale instituţiilor partenere 
referitoare la  reducerea fenomenului de violenţă în 
mediul şcolar. 

CJRAE, CJAP, directori, 
coordonatori de proiecte şi 
programe educative, comisia 
diriginţilor . 
 

IJP Suceava 
Jandarmeria 
Poliţia 
Comunitară 
ONG-uri  
 

Semestrial - nr. cazuri 
- statistici şi studii 
comparative 
- rapoarte periodice 

-Abordarea cazurilor complexe de indisciplină sau 
risc de delincvenţă în echipe operative formate din 
psihopedagogi de la CJRAE şi diriginţi. 

ISJ- inspector educativ, 
CJRAE, consilieri 
Psihopedagogi. 
 

IPJ Suceava, 
Jandarmeria 
Poliţia 
Comunitară, 
ONG-uri  

Semestrial -nr. de acţiuni 
comune 
interinstituţionale 

-Elaborarea de proceduri  de către unitatea de 
învăţământ şi  I.S.J. Suceava  în cazuri de 
apariţie/informare a unor situaţii de risc sau a 
producerii unor evenimente. Proceduri de 
intervenție în situații de violență în școală – situaţii 
uşoare şi grave (Manualul privind prevenirea 
delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi  în zona adiacentă 
acestora) 

Directori, coordonatorii de 
proiecte şi programe 
educative. 
 
 

IPJ Suceava, 
Jandarmeria 
Poliţia 
Comunitară, 
DSP, ONG-uri 

Conform 
graficului de 
monitorizare 

- proceduri pentru 
situaţii de risc şi 
funcţionarea 
Comisiei de 
prevenire a 
violenţei 

  -Organizarea în parteneriat de evenimente, 
campanii, proiecte de conştientizare, informare, 
prevenire a violenţei: „Săptămâna prevenirii 
criminalităţii”, „Marş antiviolenţă”, „Tânăr, nu 
delincvent”, Copilărie fără delincvență etc. 

Directori, coordonatori de 
proiecte si programe 
educative, consilierii 
psihopedagogi 
-reprezentanţi ai instituţiilor 
partenere. 

IPJ Suceava, 
Jandarmeria 
Poliţia 
Comunitară, 
CPECA, DSP, 
ONG-uri 

Conform 
protocoalelor, 
acordurilor de 
parteneriat. 

-nr. de participanţi 
-nr. de evenimente, 
acţiuni, campanii, 
proiecte 

-Desfășurarea campaniei județene de prevenire a 
violenței R.E.S.P.E.C.T. (Responsabilitate. Educație. 
Siguranță. Prevenție. Emoții. Comunicare. 
Toleranță) în unitățile școlare 
- Concurs interjudețean de proiecte de prevenire a 

violenței RESPECT 

Inspector general Gheorghe 
Lazăr 
Inspector general adjunct 
Cristian Cuciurean 
Inspector general adjunct 
Gabriela Scutaru 
Inspector școlar Tatiana Vîntur 

IPJ Suceava 
CJRAE Suceava 

Semestrial -nr. de participanţi 
-nr. de evenimente, 
acţiuni, campanii, 
proiecte 
-nr. de participanți 

-nr. cazuri violență 

-Proiecte de prevenție a violenței SAN – Suceava 

Antibullying Networkimg 

Inspector general Gheorghe 
Lazăr 
Inspector general adjunct 
Cristian Cuciurean 
Inspector general adjunct 
Gabriela Scutaru 
Inspector școlar Tatiana Vîntur 

AREAS Suceava Semestrul I -nr. de activități 

- nr. participanți 

-întâlniri cu specialiști 
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  -Cursuri de formare – gestionarea 
comportamentelor agresive și a conflictelor 
„Medierea conflictelor în mediul social, educațional și 
cultural” 

Inspector general Gheorghe 
Lazăr 
Inspector general adjunct 
Cristian Cuciurean 
Inspector general adjunct 
Gabriela Scutaru 
Inspector școlar Tatiana Vîntur  

CCD Suceava Anul școlar 2017-
2018 

-nr. de grupe 
- competențe 
îmbunătățite 
-nr. participanți 

-Activități metodice adresate coordonatorilor de 
proiecte și programe educative, responsabililor 
comisiilor de prevenire a violenței, responsabililor 
comisiilor metodice ale diriginților. Exemple: 
„Inteligența emoțională”, „Abuzul emoțional” 

Inspector general Gheorghe 
Lazăr 
Inspector general adjunct 
Cristian Cuciurean 
Inspector școlar Tatiana Vîntur 

 Anul școlar 2017-
2018 

-rapoarte periodice 
-fișe de 
monitorizare 
-chestionare de 
satisfacție 

V. Consilierea 
elevilor, 
părinţilor şi  
cadrelor 
didactice privind 
gesionarea 
situaţiilor de 
violenţă. 
 
 

-Consilierea individuală şi de grup a elevilor în 
vederea prevenirii comportamentelor agresive. 
 

Coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, diriginţi, 
consilieri şcolari şi 
psihopedagogi 

-CJRAE Program 
săptămânal/ 
unitate școlară 

-nr. de activităţi de 
consiliere 

-Cursuri de formare cu cadrele didactice privind 
introducerea metodelor activ participative, 
nonviolente în orele de consiliere/ dirigenţie şi la 
alte discipline: Educaţia formală şi nonformală,  
Rolul comunicării nonviolente (CNV) în actul 
educaţional, Metode alternative de educaţie pentru 
prevenirea violenţei în şcoală, Inteligenţa 
emoţională în educaţie, Prevenirea consumului de 
droguri, Şcoala părinţilor, Şcoala şi familia-
parteneri în asigurarea reuşitei şcolare, Educaţia 
părinţilor, Educaţie activă pentru părinţi. 

Director CCD Suceava, prof. 
Constantin Mărgineanu 
Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, profesori 
diriginţi, psihopedagogi. 
 

- C.C.D. „George 
Tofan”  Suceava 

Conform 
calendarului de 
formare din anul 
şcolar 2017-2018 
 

-nr. de participanţi 
la cursuri 
- rapoarte 
- analize periodice 
- oferta de formare 

Valorizarea rezultatelor proiectul Grundtvig  
„Medierea conflictelor pentru optimizarea 
comunicării în mediul educaţional, social şi 
cultural” – valorizarea rezultatelor proiectului 

Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 

Asociația 
„Generații pentru 
generații” 
Fălticeni 
IPJ Suceava 

Anul şcolar 2017-
2018 

-nr. de formabili 
-mobilități 
internaționale 
- suport de curs 
-nr. de participanți 
la cursuri 
-site-ul proiectului 

-Activităţi de „peer education” şi “peer mediation” 
desfăşurate de Consiliul Judeţean al Elevilor 
„Atelierele cunoașterii – comunicarea 
nonviolentă”, „Leadership și dezvoltare personală” 

Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Preşedintele CJE Suceava. 

CJE Suceava 
PC Suceava 
Formatori CNE 

Semestrial 
 
Decembrie 2017 

-nr. de proiecte  
-nr. elevi din 
CSE/CJE 

-Activităţi de consiliere suport pentru părinţi, 
dezbateri şi activităţi de informare a părinţilor cu 
privire la normele legislative privind securitatea şi 
siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ.  

Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Directori, coordonatori de 

Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor,  
Asociaţii ale 

Lunar - planificări ale 
activităţilor suport 
pentru părinţi 
-nr. de părinţi, elevi 
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proiecte şi programe 
educative, diriginţi, consilieri 
psihopedagogi. 

părinţilor 
Organizaţia 
„Salvaţi copiii” 

consiliaţi şi 
informaţi 

-Realizarea de grupuri de suport 
pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate. Proiecte de consiliere a copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

CJRAE, directori,  
coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, profesori 
diriginţii, psihopedagogi. 

Salvaţi copiii 
Unități școlare 

Conform 
calendarului 
proiectelor şi 
programelor 

- nr de beneficiari 
- articole de 
diseminare şi 
informare 

  -Proiecte educative care promovează comunicarea 
nonviolentă; exersarea tehnicilor de 
negociere/mediere a conflictelor.  
Sesiuni de formare – luarea deciziilor, leadership, 
dezvoltare şi autocunoaştere personală. 
-Cercetare psihopedagogică “Violenţa şcolară”– 
aplicare de chestionare elevilor de gimnaziu şi liceu 
din medii diferite. 

Coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, diriginţi 
Preşedinţii CSE 
Formatori CNE. 

 Semestrial  - nr. sesiuni de 
formare 
-nr. de participanţi 
şi beneficiari 
- prelucrare 
statistică şi 
interpretarea 
datelor 

VI. Diversificarea 
ofertei 
educaționale 

pentru 
petrecerea 
timpului liber 
prin desfăşurarea 
de proiecte şi 
activităţi 
extraşcolare  

-Iniţierea de activităţi extraşcolare/ proiecte cu 
referire la nonviolenţă: 30 ianuarie – Ziua 
mondială a nonviolenţei în mediul şcolar, „Ziua 
împotriva violenţei asupra copilului”, „Consumă-ţi 
energia prin muzică, nu prin violenţă”, 
„Săptămâna prevenirii criminalităţii”, „Educaţie 
fără violenţă”, „Agresivitate şi violenţă”, „Tinereţe 
fără violenţă”, „Alcoolul şi violenţa transformă 
coşmarul în realitate”, „Siguranţa pe internet”. 
-Sesiune interjudeţeană de comunicări ale elevilor 
„Agresivitate şi violenţă în societatea contemporană” și 
„Plus armonie, minus violență, campanie RESPECT 

CJRAE, conduceri de şcoli, 
coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, profesorii 
diriginţi, psihopedagogi. 
 
Inspector general adjunct prof. 
Cristian Cuciurean 
Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Coordonatorii de proiecte şi 
programe educative, diriginţii. 

- reprezentanţi ai 
Poliţiei, 
părinţilor, ai 
autorităţilor 
locale, ai mass-
media, ONG-
urilor 
 
Comisia 
judeţeană de 
prevenire a 
violenţei 

Conform 
calendarului 
stabilit pentru 
proiectele 
educaţionale 
 
 
 
 
 

- nr. de beneficiari 
- studiu de impact 
- nr. de proiecte 
pentru fiecare 
eveniment 
 
 
- regulamentul 
sesiunii 
- nr. de participanţi 
- nr. de beneficiari 

-Iniţiative la nivelul judeţului: proiectele 
ExtraŞcoală, VideoART, RESPECT, Violența naște 

monștri 

Coordonatorii proiectelor 
Directorii. 

Palatul Copiilor 
Cluburile 
Copiilor 
 

 - nr. de participanţi 
- voluntari 
- portofolii ale 
proiectelor 

-Participarea elevilor la activităţi extraşcolare 
sportive, artistice, civice, servicii in beneficiul 
comunităţii în cadrul cercurilor şcolare al cluburilor 
şi palatului copiilor prin participarea la concursuri 
extraşcolare: „Cu viaţa mea apăr viaţa” ,„Educaţia 
rutieră - educaţia pentru viaţă”, „Alege! Este dreptul 
tău!” , Concursul de proiecte antidrog „Împreună”, 
Concursul naţional “Mesajul meu antidrog”,  „Fii fair-
play, nu violent”, „Fii cool fără droguri” , „VideoArt”, 
“Tu decizi!”, „#Potaltfel!” etc. 

Inspectorul pentru educaţie 
permanentă prof. Tatiana 
Vîntur 
Directorii, coordonatorii de 
proiecte şi programe 
educative, consilieri 
psihopedagogi. 

CPECA 
DJTS Suceava 

Anul şcolar 2017-
2018 

-nr. de proiecte 
-nr. de participanţi 
-nr. de şcoli 
implicate 
-nr. de premii 
obţinute 
- expoziţii şi 
portofolii 
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