
 

 

 

 

PRECIZARI   SNAC 

2017-2018 

 

Campania Sociala ”Saptamana legumelor si a fructelor donate” 

 

  -  In perioada 13 – 17 noiembrie 2017 se va desfasura Campania Sociala ”Saptamana 

legumelor si a fructelor donate” in conformitate  cu prevederile Strategiei Nationale de Actiune 

Comunitara 

 Pot participa voluntari din toate unitatile scolare din judetul Giurgiu. 

Colectarea  donatiilor, constand in legume si fructe, se va face la nivelul unitatilor de invatamant 

implicate, urmand a fi dirijate apoi catre familii nevoiase, centre de plasament, centre maternale, scoli 

speciale, azile de batrani, etc.  

Fiecare activitate va fi  incheiata printr-un proces verbal ( in care sa fie specificata cantitatea de 

fructe  sau legume donata, numarul de  voluntari participanti – copii  si cadre didactice) semnat  si 

stampilat/inregistrat  de catre  unitatile implicate si/sau beneficiarii produselor.  Procesul verbal   va fi 

insotit si de fotografii  cu  momente din  timpul activitatii. 

In termen  de o săptămână de la încheierea activităților din ”Săptămâna legumelor și fructelor 

donate”  responsabilul SNAC/cadrele didactice care au organizat și desfășurat activități trimit pe  

email-ul CJRAE Giurgiu, cjraegiurgiu@yahoo.ro, un raport despre aceste activități, conform  anexei 

3 atasând si procesul verbal, fotografii. 

 

ANEXA NR. 3 

Completata  numai pentru  activitatea ”Saptamana legumelor și fructelor donate” 

 

Numele 

unității 

școlare 

Numele 

cadrelor 

didactice 

voluntare 

Numărul elevilor din 

unitatea școlară implicati 

in  activitatea Sapt. 

legumelor si fructelor 

Cantitate 

fructe si 

leguime 

donate 

Nr. de beneficiari 

Parteneri 

Numele si 

prenumele 

cordonatorilor 

beneficiarilor 

Din 

unitatea 

scolară 

Alti 

beneficiari 

 

 
       

 

- regulametele concursurilor  din  folderul atasat, sunt  valabile și  pentru anul  școlar în curs; 

 

- pentru anul  școlar 2017-2018,  la nivelul fiecarei unitati de invatamant, responsabilul SNAC 

sau  cadre didactice  implicate in implementarea Strategiei Naționale de Actiune Comunitara 

vor intocmi un plan de actiune, dupa urmatoarea structura 
Domeniul 

activitatii 

Obiective 

specifice 
Parteneri 

Actiuni/Activitati 

concrete 

Timp / 

Durata 

Strategii de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

       

 

- Planul de actiune pe unitate scolara, se aproba/inregistreaza de catre conducerea unitatii de 

invatamant si se avizeaza/ inregistreaza de catre  Directorul CJRAE –coordonator SNAC, pana 

cel tarziu la data de  3. 11.2017. 

      Mentionam ca  pentru  cadrele didactice din unitatile scolare care nu  prezinta  Planul de 

actiune pentru anul scolar 2017-2018 pana la 03.11.2017 și   rapoartele de activitate  pentru 

anul scolar curent, nu li se  vor  mai  putea  elibera adeverinte  de voluntar  SNAC. 

- La finalul anului scolar, la nivelul de unitate scolara se va intocmi un Raport sintetic cu 

activitatile SNAC derulate in scoala, dupa aceeasi structura ca cea a planului de activitate,  

inlocuind coloana ”rezultate asteptate” cu ”rezultate obținute”. In conformitate cu acest raport se 

vor elibera adeverintele de voluntar, in perioada iulie – august 2018, cadrelor didactice implicate. 

 

 



Coordonatorii/ responsabilii/cadre didactice din unitatile de invatamant implicate in activitati 

SNAC in  anul scolar 2016-2017( cei care nu au adus) sunt rugati sa trimita pe adresa  de email 

CJRAE rapoartele de activitate  si anexa 2, semnate si inregistrate  la  unitatea scolara, pentru anul 

scolar trecut pana  cel tarziu  30.10.2017, dupa aceasta data nu  se vor mai elibera adeverinte 

SNAC pentru activitatile desfasurate in anul scolar 2016-2017.  
 

Anexa nr. 2 

Numele 

unității 

școlare 

 

 

Numele 

cadrelor 

didactice  

voluntare 

Numărul 

elevilor 

inscrisi  in 

unitatea 

școlară 

Numărul elevilor 

din unitatea 

școlară 

implicaţi în 

actiunea 

comunitara 

Nr. de beneficiari cu care 

lucrează elevii voluntari 

Parteneri 

Numele si 

prenumele 

cordonatorilor 

beneficiarilor 

Din 

unitatea 

scolară 

Alti 

beneficiari 

 

 
       

 

 
       

 

 

 

 

 

  Director  CJRAE – Coordonator SNAC 

                            Prof.  Reitmeier Ingrid Lacrima 


