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Activităţile proiectului 

descriere 
               

  

  
Numărul 

activităţii 
1   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Managementul proiectului  

               

  Durata  17 luni         

               
               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Școala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primăria Mihăilești-Asigurarea resursei umane pentru formarea echipei de 
management.Contractarea resursei umane (C.I.M/Contracte colaborare) si plata orelor 
prestate .Scoala Gimnaziala Mihăilești -participare la intalniri de lucru ( cadre didactice 
cu echipa de implementare ) pentru schimb de bune practici. 

               
               

  

  
Numărul 

activităţii 
2   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Derulare achiziții 

               

  Durata  17 luni         

               
               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești 
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Rolul 
partenerului 

Responsabil cu intocmirea planului achizitiilor aferente proiectului, intocmirea 
documentatiei de achizitie(descrierea produselor sau serviciilor ce trebuie 
achizitionate,primirea ofertelor, evaluarea si selectia furnizorilor), incheierea contractului 
cu furnizorii, derularea si finalizarea contractelor, receptia bunurilor/serviciilor, plata 
conform contractelor incheiate. Echipa de management. 

  

  
Numărul 

activităţii 
3   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Construirea si dotarea Centrului Educativ multifunctional '' IMPREUNĂ'' 

               

  Durata  6 luni         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Elaborare Proiectului Tehnic – luna1, Executarea lucrarii - construirea centrului va fi 
externalizata unei firme de profil dupa organizarea procedurii de achizitie conform 
legislatiei in vigoare lunile1-5. Dotarea centrului va fi realizata dupa receptia constructiei 
si va fi in sarcina Promotorului de Proiect conform planificarii si bugetului in luna 6. 
Construirea si dotarea Centrului va permite atingerea obiectivelor:general si specifice 
ale proiectului propus. 

               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Responsabil cu organizarea procedurilor de achizitie,incheierea de contracte cu 
furnizorii,receptia lucrarilor/bunurilor,darea in folosinta si plata catre furnizori.Echipa de 
management. 

  

  
Numărul 

activităţii 
4   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Publicitatea si vizibilitatea proiectului 

               

  Durata  17 luni         

               
               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești: Responsabil cu organizarea procedurilor de achizitie,incheierea de 
contracte cu furnizorii,receptia lucrarilor/bunurilor,darea in folosinta si plata catre 
furnizori.Scoala Gimnaziala Mihăilești responsabil cu distribuirea pliantelor,participarea 
la conferinta de deschidere/inchidere,participarea la realizarea ghidului dezvoltarii 
abilitatilor de viata si a filmului taraful din Margineanu. 
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Numărul 

activităţii 
5.1.1   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Selecția beneficiarilor - 'Program școală după școală'' 

               

  Durata  1 Lună         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

 
Activitate premergatoare derularii programului ,,Şcoala după şcoală’’este selectarea 
persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea profesională în 
cadrul serviciilor alternative nou create (se va realiza in luna 6) in formarea grupelor de 
remediere școlară.Testarea initiala a elevilor.2.Stabilirea principiilor, metodelor şi 
tehnicilor de lucru. 

               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

.Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă cu selectarea si testarea copiilor ,formarea 
grupelor si stabilirea principiilor , metodelor si tehnicilor de lucru. 

               

  
Numărul 

activităţii 
5.1.2   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Remediere școlară - 'Program școală după școală'' 

               

  Durata  9 Luni         

               

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com


 Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
CIF: 28068979 

com. Mihăileşti, jud. Buzău 
Tel. 0238.584.110; fax0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com  

 

4 
 

  

Descrierea 
activităţii  
  

Programul „Şcoală după şcoală”, ca serviciu de prevenire a neglijării copilului şi 
asigurarea continuării educaţiei formale va avea un caracter preponderent 
educativ.Perioada de derulare a programului se va face  pe perioada desfăşurării 
cursurilor, conform structurii anului şcolar,dupa darea in folosința a cladirii : lunile 7,10-
12 in primul an școlar, respectiv lunile 13-17 in anul 2 scolar.Remedierea scolara pentru 
ciclul primar se va tine pentru doua grupe de copii a cate 20 copii in doua sali de 
curs.Remedierea scolara la ciclul gimnazial se va face pentru un numar de 20 copii 
selectati in functie de apartenenta la grupul tinta. 
Activitati premergatoare derularii programului ,,Şcoala după şcoală’’:1.Selectarea 
persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea profesională în 
cadrul serviciilor alternative nou create se va realiza in prima luna a programului Şcoala 
după şcoală’’și formarea grupelor de remediere școlară,respectiv in luna 6 de 
implementare.Testarea initiala a elevilor.2.Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor 
de lucru. 
Număr de ore pe săptămană :16 + 4 ( 4 ore în fiecare zi, de luni până joi si 4 ore 
activitati recreative vineri). 
Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul centrului ,,Şcoala după şcoală’’si principalele 
activităţi zilnice / timpul alocat :1. Servicii de îngrijire a copilului – asigurarea mesei - 
hrănire ( o ora) ;  2. Activităţile cu sprijin specializat ( două ore ): - supraveghere şi 
îndrumare în efectuarea temelor;- recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, 
emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale,- activităţi de dezvoltare pentru 
elevii capabili de performanţă;- activităţi de încurajare a lecturii independente. 3. 
Activităţi recreative (o ora )- activităţi practic-aplicative ,discutii interactive cu copii 
pentru recapitularea temelor prin joc. 
Ultima zi a saptămânii va fi alocată activităților recreative ,invățării prin joc,recapitulării 
temelor abordate in cursul săptămânii cu ajutorul discutiilor libere.Monitorizarea 
evoluţiei fiecărui copil înscris va fi o activitate continuă ,evaluarea periodica a copiilor va 
fi facută lunar.Resursa umana alocata activitatii:echipa de implementare,Obiectiv 
atins:imbunatatirea situatiei scolare si reducerea abandonului scolar a 60 copii (40 copii 
din ciclul primar si 20 copii din ciclul gimnazial) 

               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea 
si plata furnizorilor de livrare a hranei/bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de 
contracte de colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de 
acestia.Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă participarea la activitati/intalniri de 
lucru cu cadre didactice din echipa de implementare pentru schimb de bune practici. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.1.3   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Grădinița Estivală 

               

  Durata  1 Lună         
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Descrierea 
activităţii  
  

Gradinita estivală se va organiza in luna august, şi va avea ca scop reducerea 
abandonului scolar si facilitarea inscrierii copiilor prescolari in ciclul primar (40 copii 
prescolari) precum si inlesnirea trecerii de la programul de gradinita la cel de 
scoala.Activitati premergatoare derularii programului : Intâlniri cu părinții și inscrierea 
copiilor in luna 8 (Campaniile de constientizare vor afea efect in contiunuarea educatiei 
pe tot parcursul vietii iar criteriul de selectie este acela al identificarii riscului de 
abandon scolar,situatie de saracie severa si rezultatele anchetelor sociale). 
Desfașurarea cursurilor grădiniței estivale in luna 9 (august) - 4 ore/zi din care 1 ora/zi 
asigurarea hranei copiilor si 3 ore/zi desfasurarea activitatilor cu arii curiculare:  
-Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală (realizarea unor desene sau modelare, 
cunoştinţe şi practice referitoare la îngrijire şi igienă personală, sănătate, nutriţie.), 
- Dezvoltarea socio-emoţională (dezvoltarea conceptului de sine, a controlului 
emotional şi a expresivităţii emoţionale), 
- Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii,  
- Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii,a mediului, Capacităţi şi aptitudini de 
învăţare:curiozitate ;I interes,initiativa,creativitate) 
Monitorizarea si evaluarea rezultatelor 

               

  
Responsabil Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea 
si plata furnizorilor de livrare a hranei/bunurilor necesare activitatilor, inceiarea de 
contracte de colaborare cu experţii echipei de implementare si plata orelor prestate de 
acestia. Şcoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă participarea la activitati/intalniri de 
lucru cu cadre didactice din echipa de implementare pentru schimb de bune practici. 

  

  

  
Numărul 

activităţii 
5.2.1   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Activitați educație nonformală - Activități pentru dezvoltarea abilitaților de viață 

               

  Durata  3 luni         

               
               

  
Responsabil Primaria Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare pentru cheltuieielile cu spatiul pe perioada 
de sustenabilitate. 
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Numărul 

activităţii 
5.2.2   

 din totalul de 7 activități     
               

  
Denumire 

Activități educație nonformală - Abilitați TIC (cunoașterea mijloacelor moderne de 
comunicare) 

               

  Durata  10 luni         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Activitatea pentru dezvoltarea abilitaților TIC este o activitate de educație nonformală ce 
se va desfașura pe o perioada de 10 luni incepând cu luna 7.Tinerii comunitatii vor 
invata prin intermediul calculatorului sa completeze propriul CV in format european,sa 
accesze site pentru cautarea unui loc de munca si aplicarea pentru angajare cu ajutorul 
calculatorului.La activitate vor participa toti tinerii din grupul tinta 100 beneficiari.Se vor 
forma 7 grupe a cate 15 tineri pentru 2 luni/curs/grupa. In cadrul cursurilor se va stange 
material prin redactare ,asezare in pagina si listare pentru Ghidul dezvoltarii abilitatilor 
de viata. Cabinetul de IT dotat corspunzator (aparat 
foto,imprimanta,videoproiector,laptop) va asigura resursa materiale pentru elaborarea 
ghidului-un produs al Centrului.Resursa umană implicată:instructor educativ IT.Resursa 
materială:cabinet informatica/multimedia dotat corespunzator. 

               

  
Responsabil 

Primaria Comunei Mihăilești, Şcoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea 
si plata furnizorilor de livrare a bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de contracte de 
colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de acestia. 
Şcoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă participarea la activitati/intalniri de lucru cu 
cadre didactice din echipa de implementare pentru schimb de bune practici/Realizarea 
ghidului dezvoltarii abilitatilor de viata. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.2.3   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Inființarea si instruirea tarafului din Mărgineanu 

               

  Durata  11 luni         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Infiintarea tarfului ( luna 7 ) si instruirea copiilor/tinerilor din taraf se va face pe o 
perioada de 11 luni incepand cu luna a 7-a.Se vor inscrie copii si tineri  in functie de 
talent nativ si solicitari.Resursa umana alocata:instructorii de : 
canto,pian,vioara.Resurse materiale achizitionate:costume pentru copii din taraf 
15buc,țambal-1buc,orga – buc,amplificator-1set,vioara 3 buc.In perioada de 
sustenabilitate copii si tinerii care au dobandit competente vor fi la randul lor instructori 
pentru viitorii membrii ai tarafului. 
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Responsabil 

Primaria Comunei  Mihăilești, Şcoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea 
si plata furnizorilor de livrare a bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de contracte de 
colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de 
acestia.Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă participarea la activitati ( inscrierea 
copiilor)/intalniri de lucru cu cadre didactice din echipa de implementare pentru schimb 
de bune practici. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.2.4   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Formare nonformală pentru cadre didactice;  

               

  Durata  1 lună         

               
               

  
Responsabil 

Primaria Comunei Mihăilești, Şcoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,contractare serviciului pentru formarea cadrelor didactice si plata 
serviciului.Scoala Gimnaziala Mihăilești - Responsabilă participarea la activitate. 

  
Numărul 

activităţii 
5.3.1   

 din totalul de 7 activități     
               

  
Denumire 

Activități complementare-Campanie de igienă pentru promovarea unui stil de 
viață sănătos 

               

  Durata  1 lună         

               
               

  
Responsabil Primaria Comunei  Mihăilești, Şcoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei  Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru 
desfășurarea programului, asigurarea resurselor financiare in perioada de 
sustenabilitate, contractarea si plata formatorului, Scoala Gimnaziala Mihăilești - 
participarea la activitati . 

               

  

  
Numărul 

activităţii 
5.3.2   

 din totalul de 7 activități     
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Denumire 

Activități complementare-Activitati interculturale -dobândirea de abilități de dans 
tiganesc 

               

  Durata  3 luni         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Activitațile interculturale, ca activitați complementare care se vor desfasura in cadrul 
centrului educational vor dezvolta abilitatile artistice ale copiilor si tinerilor: abilitati de 
miscare prin dans,ritm si gratie. Resursa umana:instructor de dans pentru cursul de 
dans tiganesc.In perioada de sustenabilitate resursa umana va fi asigurata dintre 
membrii grupului de dans ce va contiunua voluntar activitatea. Resursa materiala:sala 
de curs. Pentru activitatile complementare se vor selecta copii si tineri in functie de 
aptitudini  specifice ( ureche muzicala, ritm dar si exprimarea dorintei de a participa la 
curs). Se estimeaza ca se vor inscrie un numar de 15 copii si 15 tineri. Activitatea se va 
desfasura in vacanta de vara lunile 9,10,11. 

               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,incheierea 
de contracte si plata formatorului,Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă cu 
inscrierea copiilor la curs. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.4.1   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Activități de dezvoltare personală - abilități antreprenoriale  

               

  Durata  1 lună         

               
               

  
Responsabil 

Primaria Comunei Mihăilești, Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,incheierea 
de contracte si plata formatorului,Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă cu 
inscrierea tinerilor la curs. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.4.2   

 din totalul de 7 activități     
               

  
Denumire 

Activități de dezvoltare personală - Campanie de voluntariat  ,,Totul e verde si 
frumos''. 
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  Durata  1 lună         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Activitatile pentru dezvoltare personala vor aborda dezvoltarea voluntariatului in randul 
copiilor,tinerilor si parintilor. Dintre toate tipurile de invatare informala si non-formala, 
voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a invata, de a te dezvolta si de a 
impartasi cele invatate. Mai mult decat atat, voluntariatul va ajuta tinerii si copii sa-si 
dezvolte noi atitudini fata de cei din jur : preocupare fata de mediul inconjurator 
.Campania ,,Totul e verde si curat’’ se va desfasura in prima saptamana din luna 10 de 
implementare .Activitatea consta in igienizarea aleilor si colectarea de desuri . La 
activitate,care se va desfasura in aer liber si va fi orientata spre contributia 
participantilor la protejarea mediului si infrumusetarea acestuia,vor participa toti copii 
,tinerii si parintii care au participat la celelalte activitati si care isi exprima dorinta de a 
participa precum si alti doritori care solicita participarea,cadre didactice. 

               

  
Responsabil 

Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,incheierea 
de contracte de voluntariat ,Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă cu participarea 
la activitati. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5.5.1   

 din totalul de 7 activități     
               

  
Denumire 

Campanie de informare 

               

  Durata  1 lună         

               

  

Descrierea 
activităţii  
  

Campanie de informare locala - luna7 de implementare: intalniri comune - cadre 
didactice, parinti, membrii echipei de implementare in care va fi abordata tema educatiei 
si importanta ei pe tot parcursul vietii (avand in vedere rolul important in educatia 
copilului pe care il are parintele). Se vor desfasura activitati specifice de educatie 
parentala  pentru cresterea nivelului de constientizare privind importanta educatiei.  

               

  
Responsabil 

Primaria Comunei Mihăilești, Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei  Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru 
desfășurarea programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de 
sustenabilitate. Scoala Gimnaziala Mihăilești - Responsabilă cu participarea la activitati. 

  
Numărul 

activităţii 
5.5.2   

 din totalul de 7 activități     
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  Denumire Activități de consiliere ( copii,tineri,părinți)  abilități de autocunoaștere  

               

  Durata  11 luni         

               
               

  
Responsabil Primaria Comunei Mihăilești, Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Comunei Mihăilești - Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,incheierea 
de contracte si plata serviciilor prestate, Scoala Gimnaziala Mihăilești - Responsabilă cu 
participarea la activitate. 

  

  
Numărul 

activităţii 
5,6   

 din totalul de 7 activități     
               

  Denumire Intalnire de lucru intre cadre didactice cu echipa de implemntare 

               

  Durata  12 luni         

               
               

  
Responsabil Primaria Comunei Mihăilești, Scoala Gimnaziala Mihăilești 

               

  

Rolul 
partenerului 

Primaria Mihăilești-Responsabilă cu asigurarea spatiului pentru desfășurarea 
programului. ,Scoala Gimnaziala Mihăilești-Responsabilă cu participarea la activitate. 

  

 

mailto:scoalamihailesti@yahoo.com

