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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26 GALAŢI 

STR. VADUL SACALELOR NR. 2 
Telefon/fax 0236 413954 

E-mail scoala_26galati@yahoo.com 
Site: https://scoala26.ro 

PLAN OPERAȚIONAL 

AN SCOLAR 2020 - 2021 
 

 

Nr. 
Crt

. 

 

Domeniul 
 

Obiective 
Demersuri pentru optimizarea 

activitatii scolare (masuri si 

actiuni) 

Resurse  

Indicato-

rii de 

impact 

 

De timp 
 

Umane 
 

Procedurale 
 

Materiale 

I. MANAGE- 
MENTUL 

INSTITUTIO-

NAL 

 

 Implicarea 

Consiliului de 

Administratie și a 

Consiliului Profesoral 

în actul de conducere a 

procesului instructiv-

educativ; 
 

 

 

 Implicarea 

Consiliului pentru 

Curriculum in 

asigurarea 

informatiilor privind 

curriculumul national 

si formarea continua; 
 

 Implicarea 

Consiliului pentru 

1. Reorganizarea Consiliului de 

Administratie și a Comisiilor 

metodice, precum și a celorlalte 

comisii de lucru permanente sau 

temporare din școală. 

1 septembrie 

2020 
Director si 

consilier 

educativ  

Consultari   Legislatia in 

vigoare 
 

2. Acordarea calificativelor 

cadrelor didactice și informarea 

acestora asupra rezultatului 

evaluarii. 

2 septembrie 
2020 

Director si 

consilier 

educativ  

Intalniri, 

dezbateri in 

Consiliul 

profesoral. 

R.O.F.U.I.P.  

3. Intocmirea documentelor 

manageriale: 
- Planul managerial pentru anul 

scolar 2020– 2021 
- organigrama 
- Tematica sedintelor Consiliului 

Profesoral; 
- Planul managerial al Consiliului 

de Administartie; 
- Regulamentul de Ordine 

Interioara; 
- Fisele posturilor; decizii 

2-14 sept.2020 
 
2-14 sept. 
2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Directorii  

Responsabilii  

Comisiilor 

metodice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intalniri, 

dezbateri in 

Consiliul 

profesoral 

R.O.F.U.I.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scoala_26galati@yahoo.com
https://scoala26.ro/
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Evaluarea si 

Asigurarea Calitatii in  

realizarea unui 

invatamant de calitate, 

Comisiei de 

monitorizare control 

intern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Creșterea 

rolului și 

responsabilității 

șefiilor comisiilor 

metodice  în 

coordonarea procesului 

instructiv-educativ; 
 

- Material de analiză a activitatii 

instructiv-educative in anul scolar 

2020-2021 
- Planul de masuri pentru 

optimizarea activitatii instructiv-

educative pe semestrul I / II; 
- Programul formarii continue pe 

semestrul I / II; 
Realizarea bugetului pe anul 2020 
-actualizare proceduri , cf 

legislației in vigoare. 
 

2-30 sept. 

2020 
 

 

 

 

1 oct-30 nov. 

2020 

 

 

 

 

 

 

Comisia de 

monitorizare 

control 

intern 

 Legislatia in 

vigoare, ROI, 

ROF, ord 

5447/2020  
R.O.F.U.I.P. 

4. Constituirea normelor didactice. februarie 2021 Director si 

consilier 

educativ  

Lucru 

individual 
 Legislatia in 

vigoare, ROI, 

ROF, ord 

5447/2020  
R.O.F.

U.I.P. 

 

II. CURRICULUM 
a. nucleu 
b. C.D.S. 

 

 Accent deosebit pus pe 

procesul de invatare si 

ineresele elevului atat 

face to face, cat si 

online, in mediul 

virtual 
 Prioritate acordata 

demersurilor didactice 

pe formarea si 

dezvoltarea 

competentelor 

functionale de baza, 

necesare pentru 

continuarea studiilor in 

1. Informarea cadrelor didactice cu 

privire la structura anului scolar, la 

planurile de invatamant, programe 

scolare si manualele valabile. 
2. sedinte de instruire pt lucrul pe 

platforma TEAMS. 

3-4 septembrie 
2020 

Director si 

consilier 

educativ 

Sedinte in plen 

in Consiliu 

Profesoral 
si pe grupuri de 

primar si 

gimnaziu 
 

 Documente 

MEC 
 

2. Intocmirea orarului scolii cu 

respectarea curbelor de efort al 

elevilor. 

7-13 sept 2020 ciclul primar 

Inv.Neculai 

Viorica.-

ciclul 

gimnazial  
Naparlica D. 

   

3. Elaborarea planificarilor  30 septembrie Directorii Lucru  Programele  
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licee si SAM; 
 Diversificarea graduala 

a ofertei curriculare si 

multiplicarea 

posibilitatilor elevului 

de a alege; 
 Centrarea profesorului 

pe comportamentele 

specifice rolurilor de 

organizator si mediator 

al experientelor de 

invatare, de consilier 

curricular; 
 Conceperea scolii 

gimnaziale ca furnizor 

de servicii 

educationale in care 

elevul sa fie permanent 

si direct implicat in 

construirea propriului 

sau traseu de invatare; 
 Cresterea 

responsabilitatilor 

scolii fata de 

beneficiarii educatiei, 

fata de societatea civila 

si implicarea sporita in 

viata comunitatii 

locale; 
 Adecvarea ofertei 

educationale la 

cerintele de dezvoltare 

locala, regionala si 

nationala; 
 Monitorizarea 

asigurarii calitatii si 

calendaristice anuale si semestriale 

la toate disciplinele de studiu. 
2020 Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

individual scolare 

4. Intocmirea programelor pentru 

studiul disciplinelor optionale, 

aprobarea lor in Consiliul pentru 

curriculum si avizarea acestora de 

catre directorul scolii si inspectorul 

de specialitate. 

5 octombrie 

2020 
Cadrele 

didactice cu 

discipline 

optionale. 

Consultari in 

Consiliu pentru 

Curriculum 

 Planul Cadru 

de invatamant 

pentru clasele 
 I – VIII  

 

5.Elaborarea ofertei curriculare 

pentru anul scolar urmator. 
 martie 2020 Consiliu 

pentru 

Curriculum 

Lucru in echipa; 
Consultari ale 

consilierului 

educativ cu 

invatatorii si 

dirigintii 

 Calendarul 

evenimentelor 

istorice, artistice 

si culturale 

locale si 

nationale. 

 

6. Intocmirea planurilor 

manageriale ale Comisiilor 

metodice care vor tine cont de 

Asigurarea Calitatii in procesul 

instructiv-educativ. 

1-13 sept 2020 Responsabili

i Comisiilor 

metodice 

Sedinte pe 

sectiuni in 

Comisiile 

Metodice pe arii 

curriculare 

 Proiectul de 

curriculum al 

scolii 
 Dosarele CCM 

 

7. Intocmirea proiectelor de 

tehnologie didactica, pe tot 

parcursul anului scolar de catre 

profesorii debutanti si numai 

numai in perioada  recapitularilor 

semestriale si anuale de catre toate 

cadrele didactice. 

Permanent 
Sfarsitul 

semestrelor 

Directorul-

Responsabilii 

Comisiilor 

metodice. 

Lucru 

individual 
Consultari in 

cadrul 

sedintelor 

Comisiilor 

Metodice 

 Proiecte de 

tehnologie 

didactica 
 Ghidurile 

metodologice de 

evaluare scolara 
 Tipuri de teste 

la clasele a VIII-

a  

 

8. Monitorizarea aplicarii 

curriculumului la decizia scolii 

prin aplicarea unor chestionare 

elevilor, prin verificarea 

consemnarilor zilnice din condica, 

prin efectuarea de asistente la ore. 

Permanent  Directorii  Efectuarea de 

asistente 
Aplicarea de 

chestionare 

elevilor 

 Ghiduri 

metodologice de 

aplicare a 

programelor 

scolare. 

 

9. Stabilirea nivelului de pregatire 

al elevilor prin aplicarea unor 

Septembrie 

2020 
Directorul, 

Responsabili

Aplicarea 

testelor 
 Metodica 

predarii 
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eficientei procesului 

instructiv-educativ 

promovat de unitatea 

scolara. 
 Monitorizarea 

activitatii online 

probe de evaluare initiala la toate 

obiectele de studio. 
i Comisiilor 

metodice. 
predictive la cls. 

a V-a 
10. Elaborarea unor programe de 

activitati suplimentare diferentiate 

pentru elevii cu un nivel slab de 

pregatire, pentru elevii claselor 

terminale si pentru cei capabili de 

performante scolare. 

13 nov.2020 Directorii, 

Responsabili

i Comisiilor 

metodice. 

Consultari in 

Consiliu pentru 

Curriculum, 
comisia de 

minitorizare- 

director 

 Ghiduri 

metodologice de 

aplicare 

programelor 

scolare. 

 

11. Evaluarea ritmica a elevilor si 

stabilirea masurilor ameliorative. 
Sem. I 
Sem. II 

Tecu Consultari in 

Comisia de 

evaluare 

constituita la 

nivelul scolii. 

 Descriptori de 

performanta pe 

discipline. 

 

12. Planificarea lucrarilor 

semestriale. 
Sem. I  
Pana pe 22 

dec. 2020 
 

Sem. II  
Pana pe 25 

mai 2021 

Toate cd. Conceperea 

lucrarilor 

semestriale 

conform 

normelor 

metodologice in 

vigoare, 

aplicarea lor si 

prezentarea 

acestora elevilor 

prin 

oprezentarea 

acestora elevilor 

cu cel mult 

doua saptamani 

inaintea 

vacantei. 

 Descriptori de 

performanta pe 

discipline 

 

13. intretinerea laboratorului de 

informatica 
verificarea retelei net 

Lunar  Administrat

or retea- 

prof 

informatica 
 

Intalniri 

periodice ale 

cadrelor 

didactice cu 

administratorul 

de retea 

 Aplicatia 

software a 

programului 

educational 

AEL. 

 

14. Evaluarea progresului scolar. 14 decembrie Responsabili Aplicarea unor  Fise, online  
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2020 i Comisiilor 

metodice 
Psiholog 

scolar 

teste si fise de 

lucru 
 Teste online 

15. Intensificarea muncii cu cartea 

in randul elevilor prin actiuni 

specifice varstei, programate si 

realizate cu sprijinul bibliotecii 

virtuale, a manualelor digitale 

Lunar   Invatatorii 
Profesorii de 

lb. romana 
Bibliotecarul 

scolii  

Dezbateri, mese 

rotunde, lecturi, 

s.a. 

 Carti, 
 Albume,  
 Atlase 

 

 c. Activitatea    

educativa 

extracurriculara 

 16. Elaborarea planului managerial 

al activitatii educative. 
Semestrial 
Sem. I  
7-8 
septembrie 

2020 
Sem. II  
15 ian 2021 

Directorul 
Consilierul 

educativ , 
Naparlica 

Consultari cu 

cadrele 

didactice, cu 

invatatorii, 

dirigintii si 

psihologul 

scolar. 

 Materiale 

metodice de 

specialitate. 

 

a. Sugestii tematice pentru 

intocmirea planului activitatilor 

educative pe colective de elevi. 

Sem.I  
7-8.09.2020 
Sem. II  
 februarie 

2020 

Consilierul 

educativ 
Dirigintii 

Dezbateri   Planificari 

semestriale 
 

b. Constituirea Consiliului 

Consultativ al Elevilor. 
13  sept 2020 Consilierul 

educativ 
Dirigintii 

Alegerea 

reprezentantilor 

in Consiliul 

elevilor 

 Proces-verbal  

c. Activitati de informare privind 

pastrareasanataii masuri de 

prevenire a infectiei cu COVID, 

prevenire a consumului de droguri, 

etc 
 
- Dezbateri / propuneri privind 

activitatea online de predare-

invatare. modele didactice de 

predare online. 

Periodic  Directorii 
Consilierul 

educativ 
Reprezentan

tii Comisiei 

antidrog, s.a 
 

21-22 dec 

2020 
15-19 febr 

2021 

Dezbateri in 

Consiliul 

Consultativ al 

Elevilor 

 Pliante,  
 Fise,  
 CD-uri 

tematice  

 

d. Orientarea scolara si Periodic  Dirigintii Dezbateri,  Teste,   
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profesionala a elevilor Consilierul 

educativ 
Psihologul 

scolar 

consultari, 

participari la 

targul de oferte 

 Documente, 
 Publicatii. 

e. Combaterea delincventei 

juvenile, a consumului de tutun, 

alcool si droguri.  
Activitate online pe platforma 

Teams 

Sem. I 2020 
Sem. II 2021 

Director 
Consilierul 

educativ 
Agenti de la 

Politia de 

proximitate 

Dezbateri 

tematice 
 Platforma, site 

scolii 
CD.-uri 

tematice  

 

f. Intocmirea programului educativ 

pentru perioada vacantelor intra si 

inter semestriale. 

Sem I 
Sem II 

Directorul  
Consilierul 

educativ 
Invatatorii si 

dirigintii. 

Consultari ale 

consilierului 

educativ cu 

invatatorii si 

dirigintii. 

  

III RESURSE 

UMANE: 
a. Cadre 

didactice, 

personalul 

didactic auxiliar, 

personal 

nedidactic si de 

intretinere. 

 Extinderea experientei 

“bunelor practici” in 

activitatea didactica; 
 Eficienta comunicarii si 

aplanarea conflictelor. 
 perfecţionarea cadrelor 

didactice in sensul 

caracterului formativ al 

învăţământului şi 

renunţarea la 

învăţământul teoretizat 

(dopat cu date 

nesemnificative); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Repartizarea invatatorilor la 

clasa I si a dirigintilor la clasa a V-

a. 

2 septembrie 

2020 
Directorul Lucru in echipa   

2. Incadrarea profesorilor pe clase. 7 septembrie 

2020 
Directorul Lucru in echipa  Planul cadru 

de invatamant 

pentru clasele I – 

VIII . 

 

3. Repartizarea invatatorilor si 

dirigintilor pe Sali de clasa. 
2  septembrie 

2020 
Directorul Lucru in echipa   

4. Constituirea comisiilor metodice 

si a colectivelor de lucru 

permanente sau temporare, la 

nivelul scolii conform metodogiei 

MEC. In cadrul acestor comisii se 

vor stabili masurile concrete de 

realizare a prevederilor 

programelor scolare, se vor preciza 

informari psihopedagogice, 

proiecte de tehnologie didactica, se 

vor discuta modalitatile de predare 

a unor lectii sau capitole mai 

dificile din manualele scolare, se 

 

 

2-11 sept 2020 
 
 

 

 

Periodic 

Directorul  
 

 

 

 

 

Resp. 

Comisiilor 

metodice 

Informari, 

consultari, 

activitati 

demonstrative 

in cadrul 

Comisiilor 

Metodice. 
Asistente la ore. 

 online, 

platforma 

Teams 
  Software 

educational,  
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 Perfectionarea si 

formarea continua a 

personalului didactic si 

didactic auxiliar; 
 

 

 

 

 folosirea metodelor 

eficiente de 

predare/învăţare 

(dezbateri participative, 

interactive) care 

presupun cunoaşterea 

potenţialului intelectual 

şi psihologic al fiecărui 

elev) in mediul virtual. 
 

vor planifica activitatile educative. 

Responsabilii comisiilor metodice, 

prin asistente la ore, vor indruma si 

perfectiona activitatea cadrelor 

didactice- mai ales a debutantilor. 
- Consiliere privind folosirea in 

predare a platformei Teams. 
5. Perfectionarea cadrelor didactice 

prin: 
- activitati de mentorat – 

indrumarea cadrelor didactice 

debutante in vederea formarii si 

integrarii in activitatea didactica; 
- desfasurarea cu responsabilitate si 

rigoare a programelor de 

perfectionare la nivelul catedrelor 

de specialitate, a comisiilor 

metodice si a Consiliului 

profesoral. 
 

 In semestrul I, Consiliu 

profesoral cu tema: “ din 

experienta didactica de predare 

online. Modele de buna 

practica.” 
 

In semestrul II, Consiliu 

profesoral cu tema:” 
“Promovarea imaginii in 

comunitate prin intermediul 

platformei” 
„Din experienta didactica de 

predare online. Modele de buna 

practica.” 
 
Dezbateri. prezentari 
- inscrierea la examenele de 

 

 

Permanent. 
 

 

 

Lunar. 
 

 

 

 

 

 

Pelin, Dolea- 

Panaite  
Dec. 2020 
 

 

 

Buzoianu  
Susan. 

Voinea, 

Neagu. 
 

Februarie 

2021 
apr. 2021 
  
octombrie 

2020 

 

 

 

 

Resp. 
Comisiilor 

Metodice. 
 

 

 

 

 

 

Sem I  

inv.   
Dec.2020 
 

 

 

 

Sem II 

 prof.  
 

 

 

 

 
Responsabilul 

cu formarea 

continua – 

 

 

Asistente la ore. 
 

Cercuri 

metodice. 
 

 

 

 

 

 

Consilii 

tematice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examene de 

definitivare in 

invatamant, de 

obtinere a 

gradelor 

 

 

 Ghiduri 

metodice. 
 
 Casete audio-

video,  
 Software 

educational, 
platforma Teams 
 
 

online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia 

de perfesctionare 

a personalului 

didactic din 
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obtinere a gradelor didactice. 
 

- participarea la cursurile de 

formare organizate de ISJ si CCD. 

Conform 

planificarilor 

CCD 
 

prof 

inv.primar  

Tanase 

Jenica  

didactice II si I 
 

 

 

 

 

invatamant.  

6. Prelucrarea codului de conduita 

a cadrelor didactice. 
4 noiembrie  
 2020 

Inv:  
Tanase 

Jenica,  
Neculai 

Dezbateri in 

cadrul 

sedintelor 

comisiilor 

metodice. 

  

7. Intocmirea graficului serviciului 

pe scoala la cadre didactice si 

prelucrarea regulamentului 

efectuarii acestuia. 

5 octombrie 

2020 
La ciclul 

primar-  

Neculai V. 
Consilier ed. 

Naparlica D.  
 

Lucru in echipa  Orarul ciclului 

primar si 

gimnazial. 
 Regulamentul 

efectuarii 

serviciului pe 

scoala a cadrelor 

didactice. 

 

8. Efectuarea recensamantului 

copiilor de varsta prescolara din 

orarul scolii in vederea realizarii 

predictiilor claselor I pentru anul 

scolar 2021-2022 

Dec.2020 Inv.  
Maizel I, 
Ciacaru M. 

Lucru 

individual. 
  

9. Prelucrarea Regulamentului de 

Ordine Interioara si afisarea lui in 

Cancelarie, secretariat si in salile 

de clasa. 

13 oct.2020 Prof:  
Popa 

Catalina. 

Plesnecute 

N. 
Tecu Petrica 

Dezbateri in 

cadrul orelor de 

dirigentie. 

 Regulamentul 

de organizare si 

functionare a 

unitatilor de 

invatamant 

preuniversitar. 

 

b. Elevi   Asigurarea de sanse 

egale in educatie pentru 

toti elevii scolii; 
 Cresterea procentului 

de promovabilitate; 
 Reducerea absentelor si 

1. Constituirea efectivelor claselor 

I si a V-a conform optiunilor 

elevilor/parintilor. 

6  septembrie 

2020 
Director 
Invatatorii 

cls. I, 
Consiliul de 

Administratie 

Dezbateri in 

Consiliul de 

administratie. 

 R.O.F.U.I.P. 

art. 
 

2. Prelucrarea Regulamentului de 

Ordine Interioara, a normelor de 

29 septembrie 

2020 
Directorul  
Invatatorii , 

Dezbateri in 

cadrul orelor de 
 R.O.I. 
 Norme de 
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a abandonului scolar; 
 Formarea unei conduite 

civilizate; atat in clasa , 

cat si in online 
 Stimularea si 

valorificarea elevilor prin 

activitati extracurriculare.  

Protectia Muncii, precum si a 

sarcinilor si indatoririlor elevilor 

de srviciu pe scoala. 

Dirigintii. dirigentie. Protectia muncii, 
 Regulamentul 

serviciului pe 

scoala la elevi. 
      

4. Monitorizarea frecventei 

elevilor. 
Lunar  Directorul  

Invatatorii si 

dirigintii 

Consultarea 

documentelor 

scolare 

(cataloage) 

  

5. Constituirea unei banci de date 

cu elevii care au un numar mai 

mare de 30 absente nemotivate. 

noiembrie 2020 
Reactualizare 

periodica/lunar 

Directorul  
Secretariatul  

Programe de 

consiliere a 

elevilor cu 

abateri 

comportamental

e si frecventa 

redusa. 

  

6. Discutarea cazurilor deosebite 

de absenteism in Consiliul de 

Administratie  

Ori de cate ori 

este nevoie. 
Director  
Psihologul 

scolar 
Invatatorii 
Dirigintii  

Programe de 

consiliere a 

elevilor cu 

abateri 

comportamental

e si frecventa 

redusa. 

 Teste 

psihopedagogice 
 

7.Monitorizarea cazurilor de 

indisciplina si intocmirea unui plan 

de masuri privind combaterea 

violentei in scoala. 

Permanent  
octombrie 

2020 

Directorul  
Invatatorii 
Dirigintii 
Psihologul 

scolar 
Consilierul 

educativ 

Programe de 

consiliere a 

elevilor cu 

abateri 

comportamental

e si frecventa 

redusa.. 
Dezbateri in 

cadrul 

Consiliului 

elevilor,  
Dezbateri in 

cadrul orelor de 

dirigentie 

 Teste 
 Fise 
 “Violenta nu 

este o solutie” – 

ghid 

metodologic 
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Lectorate  
8. Verificarea tinutei elevilor, 

distantarii elevilor si masuri de 

prevenire a infectiei cu Covid 

Bilunar  Isar 
Stefanescu., 
Director 

Controale 

periodice. 
  

9. Concentrarea tuturor eforturilor 

in vederea mentinerii efectivelor de 

elevi pe clase si la nivelul scolii 

(respectarea prevederilor legale in 

privinta inscrierii si transferului 

elevilor). 

Permanent  Director 
Invatatorii 
Dirigintii 
Consiliu de 

Administratie. 

Consultatii cu 

parintii in 

vederea 

identificarii 

eventualelor 

nemultumiri 

legate de scoala. 
Prelucrarea 

R.O.F.U.I.P. in 

privinta 

transferarii 

elevilor. 

 R.O.F.U.I.P.  

 

IV 
 

RESURSE 

MATERIAL-

FINANCIARE 

 

 Asigurarea conditiilor 

materiale necesare 

desfasurarii procesului 

instructive-educativ; 
 Asigurarea functionarii 

instalatiilor termice, 

sanitare si electrice; 

reateaua internet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pregatirea localului scolii in 

vederea deschiderii noului an 

scolar. 

13 septembrie 

2020 
Director 
Cadrele 

didactice 
Mecanicul 
Personalul 

de 

intretinere 

  Materiale de 

constructie si 

igienico-sanitare. 

 

2. Reactualizarea panourilor 

tematice. 
4 0ct 2020 Comisia pt 

comunicare ; 

I promovare 

a imaginii 

scolii 

Lucru 

individual. 
 Pliante 
 Vederi 
 Poze 

 

3. Amenajarea cabinetului medical 

din scoala. 
sept 2020 Asistent 

scolar, 

director, 

psiholog 

scolar  

   

4. Dezinfectarea salilor cu biocide, 

virocide 
8 septembrie 

2020 
ingrijitoare    

5. Reconditionarea materialului 

didactic existent 
Permanent  Toate 

cadrele 

Lucru 

individual. 
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didactice 
6. Reconditionarea mobilierului 

scolar. 
Permanent  Mecanicul 

scolii 
Lucru 

individual 
  

7. Achizitionarea materialelor 

necesare igienizarii si reparatiilor 
Periodic  Administrator

ul scolii 
Mecanicul 

Studiu de piata 
Achizitii  

 Legea 

achizitiilor 

publice 

 

8. Aprovizionarea scolii cu 

manuale si imprimate (cataloage, 

register, condici, carnete elev si 

alocatii, ) laptopuri, camere web, 

videoproiectoare,, biocide, 

virocide, masti, hartie, sapun. 

3 septembrie 

2020 
Directorul 
Bibliotecarul 

scolii 

Studiu de piata 
Achizitii  

 Legea 

achizitiilor 

publice 

 

9. Modernizarea echipamentului IT 
reconditionarea mobilierului 

 septembrie -

20dec. 2020 
Directorul, 

contabil sef 
Mecanicul 

scolii. 

Studiu de piata 
Achizitii 

 Legea 

achizitiilor 

publice 

 

11. Procurarea de materiale PSI si 

Protectia muncii 
An scolar 

2020-2021 
Directorul 
 

Studiu de piata 
Achizitii 

 Legea 

achizitiilor 

publice 

 

12. Realizarea inventarului anual Decembrie 

2020 
Comisia de 

inventariere  
 

Derularea 

procedurii de 

inventariere. 

  

13. Intocmirea proiectului de buget 

pentru anul financiar 2021 
Decembrie  Compartiment 

contabilitate 
Directorul  

Lucru in echipa  Legea finatelor 

publice 
 

14. Identificarea unor resurse 

financiare extrabugetare 

(sponsorizari, donatii, chirii) in 

vederea dezvoltarii bazei 

didactico-materiale a scolii si 

dotării lcu tablete grafice si 

lavaliere, prelungitoare pt camere 

web 

Octombrie 

2020 
Director, CL 
Compartiment 

contabilitate 
 

Consultari cu 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Parintilor pe 

Scoala 

 Norme 

metodologice 

pentru finantarea 

invatamantului 

preuniversitar de 

stat. 
 

 

15. Acordarea burselor scolare. 
 Oct. 2020 

Secretariat 
Comisia de 

acordare a 

Consultari cu 

invatatorii si 

dirigintii 
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burselor 

scolare 
16. Modernizarea site ul scolii 
17Repararea și înalțarea 

gardului în curtea din spatele 

școlii 
 

19. Demersuri pentru 

amenajarea bazei sportive cu 

plasă de protecţie sau balon; 

demersuri de realizarea unui 

teren de fotbal. 
 

20.Continuarea proiectului de 

modernizare a curţii şcolare şi a 

spaţiilor verzi (coşuri de curte, 

brazi, flori, mobilier urban). 
 

permanent Director 
Compartime

nt 

contabilitate 
CRP 
 

 

CL, Primărie 

Consultari cu 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Parintilor pe 

Scoala 

  

V. COLABORARE

A SCOLII CU 

FAMILIA SI 

COMUNITATE

A LOCALA 

 Mediatizarea scolii si 

politicii sale educationale 

in vederea crearii unei 

imagini positive in 

comunitate. 

1. Constituirea comitetelor de 

parinti pe clase si pe scoala. 
14 septembrie 

2020 
Invatatorii 
Dirigintii  

Sedinte de 

constituire a 

Comitetelor 

Reprezentative 

de Parinti 

 Documente 

MEC 
 

2. Elaborarea planului de activitate 

a Comitetului Reprezentativ al  

Parintilor pe Scoala 

octombrie 

2020 
Directorii  Consultari cu 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Parintilor pe 

Scoala 

 R.O.F.U.I.P.  

3. Implicarea familiei in activitatile 

formativ-educative ale elevilor. 
Permanent  Invatatorii 

Dirigintii 
Consilierul 

educativ 

Activitati 

demonstrative 

scolare si 

extrascolare 
Electorate  

online  

4.Comunicarea cu familia prin 

intermediul virtual pt cunoasterea 
 atmosferei familiale, starii 

emotionale ale copilului 

Periodic  Invatatorii 
Dirigintii 
 

Vizite la 

domiciliul 

elevilor. 

online  
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5. Intocmirea graficului sedintelor 

cu parintii la nivelul fiecarei clase, 

online 

Sem.I  
13 septembrie 

2020 
Sem.II  
16 februarie 

2021 

Invatatorii 
Dirigintii 
 

   

6. Intocmirea graficului 

lectoratelor cu parintii pe cicluri de 

studiu. 

Sem.I  
13 sept. 2020 
Sem. II 
14 februarie 

2020 

Naparlica 

Daniela 
 

Consultari cu 

invatatorii si 

dirigintii 

 Referate 

tematice 
 

7. Promovarea imaginii scolii prin: 
- actiunea Porti Deschise”; 
- oferta scolii; 
- prin rezultate bune la examenul 

de final de ciclu si de la 

Olimpiadele si concursurile scolare 

obtinute de elevii nostri.  

 

februarie 2021 
Martie 2021 
Sem. II 
Sfarsitul 

anului scolar 

2020-2021 

 

Invatatorii 

cls. a IV-a 
Consilierul 

educativ 
Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
 

 

Activitati 

demonstrative 
 

Concursuri 
Olimpiade 
 

 

 R.O.F.U.I.P. 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. dr. Buzoianu Loredana-Liliana 


