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 ARGUMENT: 

Abordarea planului managerial  pornește de la premisa că educația are un rol fundamental într-o societate a cunoașterii și a învăţării pe tot 
parcursul vieţii. Rolul școlii ca organizație este ca prin activitățile școlare curriculare și extracurriculare de calitate să contribuie la formarea 
completă a  profilului absolventului de nivel preșcolar/ primar/ gimnazial. 
 

Elaborarea planului managerial a fost realizată pornind de la: 

-  Prioritățile politicii educaționale ale MEC: descentralizare, digitalizare, dezvoltarea resursei umane, învățare continuă, ofertă educațională, 
accesibilitate la educație, diversitate culturală, standarde europene; 

- Planul managerial al IŞJ Galaţi și prioritățile ale IȘJ Galați pentru anul școlar 2020-2021; 

- RAEI al Școlii gimnziale ,,Dimitrie Luchian” Piscu  pentru anul 2019-2020; 

- Planul de dezvoltare instituțională  al Școlii gimnaziale ,,Dimitrie Luchian” Piscu pentru perioada 2018-2022; 

- Diagnoza mediului intern și extern, cu identificarea nevoilor specifice; 

Au fost elaborate obiective generale și specifice pe domeniile funcționale: curriculum, managementul resurselor umane, financiare și materiale, 
dezvoltare și relații comunitare, care au fost prognozate pentru fiecare dintre posibilele scenarii de funcționare în contextul pandemiei Covid 19. 

Prin acțiunile propuse vizăm să creem zi de zi,  în cadrul ficărei săli de grupă/clasă,  un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și 
interactiv, în care fiecare preșcolar/elev să își poată manifesta potențialul de dezvoltare. 
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 CONTEXTUL LEGISLATIV NAȚIONAL: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi metodologiile subsecvente acesteia; 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unitățile de învățământ; 

 H.G. 765/ 10.09.2020, pentru modificarea H.G. nr.24/ 2020, privind organizarea și funcționarea M.E.C.; 

 Legea 55/ 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; 

 Ordinul comun M.E.C. și M.S. nr. 5487/ 1494/ 2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-CoV-2; 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a inspecţiei școlare și Metodologia de aplicare a 

regulamentului inspecției școlare; 

 Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, privind aprobarea regulamentului- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul M.E.C. nr.5545/ 10.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, Anexă la OMEC nr. 5259/ 12.11.2019; 

 OMECTS nr.5561/ 2011, privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar  

 modificat și completat prin OMEC nr. 4303/ 21.05.2020; 

 OMECI nr. 5132/ 2009, privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

 OMEN nr. 3597/ 18.06.2014, pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, 

aprobată prin OMECTS nr. 6143/ 2011; 

 OMEN nr. 3191/ 20.02.2019, privind structura anului școlar 2020-2021; 

 Ordinul MEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 
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 Ordin nr.600/ 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; instrucțiunea nr.1/ 16.05.2018, privind aplicarea unitară 

la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9- Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat 

prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/ 2018; 

 Ordinul nr. 4831/ 30.08.2018, privind aprobarea Codului- cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

 OMEN nr. 3969/ 30.05.2017; 

 OMENCȘ nr. 4742/ 10.08.2016, pentru aprobarea Statutului elevilor; 

 OMENCȘ nr. 4664/ 02.08.2016, privind aplicarea unor acte normative; 

 OMEN nr. 4694/ 02.08.2019, privind aprobarea Curriculum-ului pentru educație timpurie, Curriculum pentru nivel primar; 

 Ordinul 1409/ 29.06.2007, cu privire la aprobarea strategiei MECI de reducere a fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar; 

 OMEC nr. 5455/ 31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020-2021; 
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Situaţia elevilor inscrisi la începutul anului școlar 2020-2021 

Numărul total de preșcolari/elevi înmatriculaţi în unitate, incluzând toate structurile subordinate 

 

Unitatea şcolară Preşcolar / Zi Primar / Zi Gimnaziu / Zi 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Luchian”  Piscu         PJ  135 103 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel  Mare”  Piscu     structură  44 52 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Piscu     structură 52   

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Piscu     structură 22   

TOTAL 77 179 158 

Efectiv total  prescolari+scolari= 414 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN –ANALIZA SWOT  
 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

 Asigurarea cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic la nivelul 
normativelor; 

 Resurse umane cu o pregătire profesională bună, receptive la cerințele 
desfășurării educației în mediul online ; 

 Rezultate școlare la examenele naționale la nivelul județului Galați = 
promovabilitate de 84%; 

 20% dintre absolvenții clasei a VIII-a au acces în clasa a IX-a cu medii de 
admitere între 9-10 ; 

 Performanțe la olimpiadele școlare pentru elevii din mediul rural – în anul 
2019; 

 Preocupare pentru personalul didactic pentru cunoașterea și respectarea 
noutăţilor legislative, metodologice şi aplicarea legislaţiei şcolare; 

 Comunicarea și colaborarea foarte bună a conducerii școlii cu autoritățile 
locale cu reprezentanţii administraţiei locale, şi cu părinţii; 

 Infrastructura clădirilor a fost îmbunătățită anual, toate clădirile au grupuri 
sanitare modernizate, centrale termice, există programe de reabilitare 
termică a tuturor clădirilor din folosință; 

 Activitățile realizate în cadrul bibliotecii școlare au avut un impact foarte 
bun-proiectul ,,Creativ la sat” 

 Implementarea  proiectului de construcție a sălii de sport la Școala gimn. 
Ștefan cel Mare de către CL Piscu; 

 Cadre didactice care participă la cursuri de formare în vederea dezvoltării 
profesionale; 

 Oferta de activităţi extracurriculare diversificată; 

 Organizarea de programe educaţionale pentru examenele naționale, 
pentru a răspunde eficient nevoilor de învăţare ale elevilor; 

 Asigurarea condiţiilor optime pentru derularea online a lecțiilor la 
majoritatea claselor (cu excepția înv.preșcolar și clasei pregătitoare); 

 

 Resurse financiare limitate, care nu  au permis  amenajarea tuturor spațiilor 
interne și externe al nivelul standardelor – echipamente audio-video în 
fiecare sală de clasă, spații de recreere în curtea școlii etc 

 Posibilități scăzute pentru derularea constant a acțiunilor de orientare în 
carieră a elevilor având în vedere norma redusă a psihologul școlar alocat 
pentru toate unitățile școlare din Piscu; 

 Preșcolarii și elevii nu dispun de acces direct la servicii medicale deoarece  
nu există în dotarea școlii cabinet medical și nici personal medical, serviciile 
de triaj sunt asigurate prin contracte de prestări servicii cu medicii de familie 
din localitate; 

 Existența unui număr mare de preșcolari și elevi fără acces la device- uri 
sau la rețea de internet (150 de familii) ; 

 Lipsa competențelor digitale la o parte din  preșcolari și părinți, care să le 
permită accesarea platformelor educaționale și monitorizarea activității 
elevilor; 

 Desfășurarea online a cursurilor conduce la creșterea timpului petrecut de 
preșcolari/elevi în fața ecranelor, ceea ce are efect negativ asupra stării de 
sănătate fizică și emoțională; 

 Școala online are drept rezultat existența unui număr mare de copii care 
rămân singuri acasă, nesupravegheați de către părinți; 

 Imposibilitatea de a desfășura, în contextual pandemiei Covid 19, a  
activităților  extracurriculare sau extrașcolare, de a participa la olimpiade și 
concursuri școlare; 

 Derularea activităților din perioada Școala altfel – mai 2020, nu a avut 
același impact cu anii anteriori datorită imposibilității realizării unor activități 
practice în aer liber;  

 Disfuncționalități în comunicare sau comunicare formală, neproductivă, în 
relația școală- familie în special la elevii de gimnaziu. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Colaborarea optimă şi derularea de programe comune cu unităţile conexe (Casa  Situația pandemiei Covid 19: expunerea la riscul de îmbolnăvire cu noul coronavirus, 
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Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Resurse pentru Asistenţă Educaţională, Palatul 
Copiilor, Cluburile sportive şcolare); 

 Parteneriate cu fundații pentru derularea de proiecte de dezvoltare școlară: Fundația 
Orange – Proiectul ,,Digitaliada”; Fundația Lume Bună -Proiectul ,,Călătorie educativă 
în lumea satului” 

 Regândirea relației școală- familie- comunitate de către autoritățile locale  și 
implicarea tot mai accentuată a comunității în viața școlii; 

 Sprijinirea navetei cadrelor didactice prin decontarea cheltuielilor de transport de către 
CL Piscu; 

 Existenţa politicilor guvernamentale de dezvoltare a infrastructurii învăţământului şi a 
bazei materiale, de sprijinire a elevilor provenind din medii sociale defavorizate, prin 
programe guvernamentale; 

 Oportunități de finanțare extrabugetară din venituri proprii –teren agricol în arendă- 
pentru dotarea bazei materiale. 

 Existența unei oferte MEC de formare și dezvoltare în carieră pentru personalul din 
învățământ derulată prin CCD și ISJ  Galați  

 Promovarea unei politici de sprijinire, prin programe guvernamentale, a elevilor 
provenind din medii sociale defavorizate – burse sociale și burse de boală; 

 Incurajarea performanței școlare prin burse de merit pentru elevii de gimnaziu cu 
rezultate școlare bune și foarte bune – din fondurile CL Piscu; 

 Manuale virtuale ; 

 Existenţa programelor naţionale, regionale şi europene în diverse domenii 
educaţionale şi sociale; 

 Stimularea performanţei în învăţământ şi aplicarea unor programe locale de 
recompensare a elevilor olimpici și a cadrelor didactice îndrumătoare; 

 Oferte gratuite pentru formarea personalului didactic, pentru implementarea 
tehnologiei digitale în activitățile curriculare și extracurriculare. 

 Existența cadrului legislativ care să faciliteze achiziționarea de device-uri, necesare 
pentru derularea activităților online. 

parcurgerea stărilor de urgență și de alertă;  

 Starea de incertitudine existentă la nivel național are drept rezultat scăderea interesului 
elevilor pentru studiul individual și pentru activitatea școlară; 

 Diminuarea resurselor financiare ale unor familii cu situație socio- economică dificilă, în 
contextul disponibilizărilor din cauza pandemiei;  

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii preșcolari/ elevi din 
satele Piscu și Vameș; 

 Existenţa unor familii în care copiii rămân în grija bunicilor/ altor rude deoarece părinţii 
au locuri de muncă în străinătate; 

 Parcurgerea incompletă a programelor școlare în sem al II-lea la înv.preșcolar și primar 
datorită lipsei dispozitivelor de conectare la internet; 

 Declinul demografic al populației școlare  în localitatea Piscu ( în ultimii 5 ani populația 
școlară a scăzut cu 20%) 
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 NEVOI IDENTIFICATE: 

 Cresterea calității  învăţării - predării –evaluării și adaptarea procesului didactic la contextul pandemiei Covid 19 
 Creșterea nivelului de participare al elevilor la activitățile curriculare și extracurriculare atât în mediul fizic cât și în spațiul on-line 
 Asigurarea  dezvoltarii personale a elevilor  in vederea insertiei scolare si profesionale dupa finalizarea gimnaziului  
  Centrarea activitatilor educative pe  formarea competentelor cheie  
 Ameliorarea relaţiilor de comunicare între şcoală –comunitatea locală  
 Actualizarea expertizei profesionale a personalului didactic la cerintele standardelor invatamantului european prin parcurgerea 
periodică a unor stagii de dezvoltare profesională 
 Asigurarea integrarii personalului didactic in comunitatea scolara si comunitatea locală  
 Menținerea unui nivel ridicat de cooperare  al instituției cu autoritatea locală  

 

 ȚINTE STRATEGICE 

 Diversificarea ofertei educaționale a  instituției și cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educaţie; 
 

 Prevenirea eşecului şcolar , creşterea performanţelor elevilor pentru includerea tuturor absolventilor într-o formă superioară de 
şcolarizare; 
 

 Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă în rândul: preșcolarilor și elevilor noștri, a părinților acestora și a membrilor 
comunității Piscu; 

 
 Realizarea unui management eficient al școlii și al claselor de elevi în scopul adecvării acțiunilor școlii la nevoile exprimate de 

beneficiari; 
 

 Actualizarea expertizei profesionale a personalului didactic la cerintele noilor programe școlare 
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 PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, DIMITRIE LUCHIAN” PISCU-GALAȚI 

DOMENII FUNCȚIONALE 

CURRICULUM RESURSE UMANE, FINANCIARE, 
MATERIALE/MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

SCENARIUL VERDE 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: ”FAȚĂ ÎN FAȚĂ” 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

O.1.  Prevenirea eşecului şcolar și  creşterea 
performanţelor preșcolarilor/ elevilor prin asigurarea 
parcurgerii integrale a curriculumului scris, cu asigurarea  
procesului didactic centrat pe elev și pe nevoile de 
învățare ale acestuia. 
 
O 1.1 Diagnoza privind nivelul de structurare al 
competențelor elevilor din anul școlar/ semestrul  anterior cu 
rolul de a orienta proiectarea didactică ulterioară pentru 
eliminarea sau reducerea decalajelor, create de parcurgerea 
deficitară a programei școlare în condiții de pandemie. 
 
O.1.2. Includerea în planificarea didactică a activităților cu 
caracter remedial sau de recuperare, care să conducă la 
structurarea acelor competențe ale elevilor parțial 
structurate/nestructurate în anul școlar 2019-2020, fără a 
prejudicia țintele anului școlar curent 2020-2021. 
 
O 1.3. Asigurarea serviciilor educaționale de sprijin prin 
furnizarea unui curriculum individualizat, adaptat nevoilor 
beneficiarilor direcți: elevi cu CES, elevi aparținând unor 
grupuri vulnerabile, elevi cu potențial ridicat de învățare 
prin proiectarea curriculumului adaptat, a unor programe de 

O.1.  Eficientizarea utilizării resurselor umane la 
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităților 
preșcolare și școlare din cadrul PJ. 
 
 
O 1.1. Asigurarea acoperirii normelor didactice și didactic 
auxiliar cu personal calificat. 
 
O 1.2 Facilitarea participării personalului didactic la 
diverse cursuri de dezvoltare profesională: abilitare 
curriculară, dezvoltarea competențelor digitale  
 
 O 1.3 Monitorizarea utilizării în activitatea didactică și 
educativă a competențelor dobândite de cadrele didactice 
în cadrul programelor de formare și dezvoltare 
profesională continuă 
 
O 1.4 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
2021 și solicitarea alocării de sume necesare pentru 
îmbunătățirea infrastructurii, pentru achiziționarea de 
tehnologie digitală și pentru derularea/accesarea unor 
proiecte. 
 

O.1. Corelarea ofertei educaționale cu nevoile 
comunității locale pentru a asigura cele mai bune șanse 
de  acces a  tuturor absolvenților fiecărui nivel de 
școlarizare într-o formă superioară de învățământ. 
 
O 1.1 Fundamentarea  planului de școlarizare pentru anul 
școlar 2021 – 2022 și constituirea rețelei unităților preșcolare 
și școlare de la nivelul comunei Piscu.  
 
 
O 1.2. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu licee şi 
scoli de arte şi meserii în vederea asigurării unei orientări 
școlare și profesionale cât mai cuprinzătoare. 
 
 
O.1.3. Realizarea unui parteneriat pentru educație cu 
instituțiile de cultură locale în vederea dezvoltării unor acțiuni 
de sprijinire a elevilor care provin din familii aflate în 
dificultate. 
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pregătire remedială , programe de pregătire de performanță 
 
O 1.4 Asigurarea succesului școlar al elevilor din clasele a 
VIII-a prin organizarea de activități de pregătire 
remedială/suplimentară și simulări ale examenelor naționale. 
 
 
O.1.5. Implementarea în procesul didactic a conținutului digital 
și a resurselor educaționale deschise pentru a adapta elevii la 
cerințele desfășurării lecțiilor în mediul online și a asigura 
premisele realizării unui învățământ de calitate indiferent de 
forma sa de realizare (fizic/online) 
 

O 1.5 Asigurarea condițiilor optime igienico-sanitare în 
unitate pentru prevenirea transmiterii infecțiilor cu 
SarsCov 19. 
 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2  (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

O.2.Diversificarea ofertei educaționale la nivelul 
învățământului preșcolar, primar și gimnazial în vederea 
adecvării ofertei la cerințele beneficiarilor 
O 2.1  Constituirea curriculumului la decizia școlii – C.D.Ș., în 

baza unui proces de consultare și consiliere cu beneficiarii 

primari și secundari. 

O 2.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare variate, în 

concordanță cu preferințele elevilor, prin care să se asigure un 

cât mai bun transfer al cunoștințelor în abilități și atitudini. 

O 2.3. Proiectarea programul Școala altfel, în corelație cu 
contextul anului 2021 – Anul siguranței alimentare (ONU), cu 
respectarea preferințelor preșcolarilor și elevilor  

O.2.  Gestionarea eficientă și transparentă a 
resurselor materiale/financiare și atragerea de noi 
surse de finanțare 
 
O 2.1 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
financiar 2021 pentru îmbunătățirea infrastructurii unităților 
preșcolare și școlare și  asigurarea dotării spațiilor școlare 
cu tehnologie digitală necesară procesului didactic.  
 
O 2.2. Identificarea de parteneri/ surse de finanțare ce pot 
susține activități educative de tip ,,Școala de după școală” 
ce pot veni în sprijinul elevilor ce aparțin grupurilor de risc 
vulnerabile. 
 
O.2.3. Monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare în 
conformitate cu planul de achiziții aprobat.  

O.2. Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă în 
rândul: preșcolarilor și elevilor noștri, a părinților 
acestora și a membrilor comunității Piscu 
 
O 2.1. Menținerea activă a  parteneriatului cu părinţii în 
scopul  implicării acestora în pregătirea şi desfăşurarea 
activităţilor opționale și extracurriculare; 
  
O.2.2 Realizarea de parteneriate cu alte instituții din 
comunitate/ ONG-uri pentru realizarea de activități 
extracurriculare;  
 
O.2.3. Colaborarea cu Consiliul Local Piscu pentru realizarea 
unor proiecte locale de acțiune în comunitate cu implicarea 
actualilor elevi dar și a foștilor elevi în vederea creării unei 
rețele de acțiune comunitară. 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

O.3.  Promovarea  unui management eficient al școlii și al 
claselor de elevi în scopul adecvării acțiunilor școlii la 
nevoile exprimate de beneficiari 

O.3. Promovarea principiului autonomiei în educație, a 
principiului responsabilității publice, asigurarea 
transparenței decizionale la nivel de școală.  

O.3. Implementarea  de programe comunitare și de 
proiecte educaționale menite să asigure vizibilitatea 
instituției la nivel local, județean, național 
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O 3.1. Prevenirea abandonului școlar al elevilor prin 
monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri și menținerea unei 
comunicări permanente cu familiile elevilor. 
 
O .3.2. Promovarea unui management de tip leader-ship la 
nivel de unitate/ colective de preșcolari/elevi în vederea 
creșterii implicării elevilor în deciziile la nivel de grup/ școală; 
 
O 3.3.Prevenirea fenomenului de bulling școlar prin realizarea 
de activități specifice și monitorizarea periodică a situației 
disciplinare a elevilor. 

O 3.1 Asigurarea unui sistem de control managerial intern 
eficient  prin elaborarea şi monitorizarea aplicării 
documentelor proiective  şi a procedurilor pentru toate 
grupurile de lucru din unitate. 
 
O 3.2 Crearea unor canale de Informare rapidă a tuturor 
angajaților privind modificările  legislative în vederea 
aplicării corecte și la timp a acestora 
 
O 3.3  Aplicarea procedurilor de evaluare periodică a 
activității personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic. 
 
 

O 3.1. Promovarea colaborării cu Primăria, Poliția, 
Dispensarul medical, Biserica în vederea conceperii unor 
proiecte comune de menținere a unui climat sigur și sănătos 
pentru preșcolari/elevi. 
 
O 3.2. Identificarea unor parteneri noi care să 
susțină/dezvolte acțiunile școlii în comunitatea locală. 
 
O 3.2. Colaborare cu ONG- uri pentru realizarea de acțiuni 
de voluntariat în comunitatea locală, asigurarea desfășurării 
și a creșterii calității programelor de includere a elevilor în 
proiecte de educație pentru sănătate, educație civică, 
educație financiară, educație de protecție a mediului etc 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

O.4. Creșterea calității actului didactic ca premisă de bază 

a creșterii permanente a calității serviciilor educaționale 

pe care le oferă unitățile preșcolare și școlare, din cadrul 

PJ-Școala gimn ,,Dimitrie Luchian” Piscu 

 O 4.1 Monitorizarea proiectării didactice și a activităților 

didactice pentru asigurarea concordaței cu programele școlare 

în vigoare la toate nivelele de învățământ: preșcolar, primar, 

gimnazial  

O 4.2. Diversificarea strategiilor didactice de predare-

învățare- evaluare în vederea formării competențelor generale 

și specifice pentru formarea adecvată a profilului 

absolventului de înv.preșcolar/ primar/ gimnazial . 

O.4. Actualizarea expertizei profesionale a  

personalului didactic la cerintele programelor scolare 

în vigoare  

O 4.1. Facilitarea accesului personalului angajat la 

cursuri de dezvoltare profesională 

 

O.4. Promovarea corpului profesoral prin schimburi de 
bune practici în cadrul unor proiecte/ parteneriate 
școlare 

O. 4.1. Identificarea partenerilor și incheierea de parteneriate 

școlare/ instituționale  

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

O.5. Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, de 

prevenție a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în cadrul 

O.5. Asigurarea resurselor necesare  pentru păstrarea 
condițiilor de siguranță și securitate a personalului și 

O.5. Crearea  unui parteneriat real între școală și 
comunitatea locală cu respectarea principiului de dialog 
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unităților preșcolare și școlare din cadrul PJ-Șc. 

gimnazială ,,Dimitrie Luchian” Piscu 

O 5.1 Monitorizarea respectării normelor de igienă pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor în comunitățile școlare/ locale și 

răspândirii SARS-CoV-19. 

a preșcolarilor/elevilor . 
O 5.1. Proiectarea și implementarea a planului de acțiune 
pentru prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2. 
etc. 
O 5.2  Prognozarea necesarului de materiale pentru 
igienizare și dezinfecție necesare pentrui prevenția 
îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2.,  

 

social  
O 5.1. Promovarea în mediul on-line, a desfășurării de 
proiecte și programe educative în vederea implicării 
membrilor comunității în derularea unor activități cu elevii. 

 

DOMENII FUNCȚIONALE 

CURRICULUM RESURSE UMANE, FINANCIARE, 
MATERIALE/MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

SCENARIUL GALBEN  
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: ””BLENDED LEARNING”” 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

O.1.  Prevenirea eşecului şcolar și  creşterea 
performanţelor preșcolarilor/ elevilor prin asigurarea 
parcurgerii integrale a curriculumului scris, cu asigurarea  
procesului didactic centrat pe elev și pe nevoile de 
învățare ale acestuia. 
 
O 1.1 Diagnoza privind nivelul de structurare al 
competențelor elevilor din anul școlar/ semestrul  anterior cu 
rolul de a orienta proiectarea didactică ulterioară pentru 
eliminarea sau reducerea decalajelor, create de parcurgerea 
deficitară a programei școlare în condiții de pandemie. 
 
O.1.2. Includerea în planificarea didactică a activităților cu 
caracter remedial sau de recuperare, care să conducă la 
structurarea acelor competențe ale elevilor parțial 
structurate/nestructurate în anul școlar 2019-2020, fără a 
prejudicia țintele anului școlar curent 2020-2021. 

O.1.  Eficientizarea utilizării resurselor umane la 
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităților 
preșcolar eși școlare din cadrul PJ. 
 
 
 
O 1.1. Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic 
calificat.  
 
O 1.2 Facilitarea participării personalului didactic la 
diverse cursuri de dezvoltare profesională: abilitare 
curriculară, dezvoltarea competențelor digitale  
 
 O 1.3 Monitorizarea utilizării în activitatea didactică și 
educativă a competențelor dobândite de cadrele didactice 
în cadrul programelor de formare și dezvoltare 
profesională continuă 

O.1. Corelarea ofertei educaționale cu nevoile 
comunității locale pentru a asigura cele mai bune șanse 
de  acces a  tuturor absolvenților fiecărui nivel de 
școlarizare într-o formă superioară de învățământ. 
 
O 1.1 Fundamentarea  planului de școlarizare pentru anul 
școlar 2021 – 2022 și constituirea rețelei unităților 
preșcolare și școlare de la nivelul comunei Piscu.  
 
 
 
 
O 1.2. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu licee şi 
scoli de arte şi meserii în vederea asigurării unei orientări 
școlare și profesionale cât mai cuprinzătoare. 
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O 1.3. Asigurarea serviciilor educaționale de sprijin prin 
furnizarea unui curriculum individualizat, adaptat nevoilor 
beneficiarilor direcți: elevi cu CES, elevi aparținând unor 
grupuri vulnerabile, elevi cu potențial ridicat de învățare 
prin proiectarea curriculumului adaptat, a unor programe de 
pregătire remedială , programe de pregătire de performanță ce 
se vor putea realiza și în sistem de predare hibrid ( o parte din 
elevi în clasă/ o parte din elevi de acasă în online-video) 
 
O 1.4 Asigurarea succesului școlar al elevilor din clasele a 
VIII-a prin organizarea de activități de pregătire 
remedială/suplimentară și simulări ale examenelor naționale. 
 
 
O.1.5. Implementarea în procesul didactic a conținutului digital 
și a resurselor educaționale deschise pentru a adapta elevii la 
cerințele desfășurării lecțiilor în mediul online și a asigura 
premisele realizării unui învățământ de calitate indiferent de 
forma sa de realizare (fizic/online) 
 
 
 

 
O 1.4 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
2021 și solicitarea alocării de sume necesare pentru 
îmbunătățirea infrastructurii, pentru achiziționarea de 
tehnologie digitală care să permită realizarea activităților 
didactice în sistem hibrid 
 
O 1.5 Asigurarea condițiilor optime igienico-sanitare în 
unitate pentru prevenirea transmiterii infecțiilor cu 
SarsCov 19. 
  
 

 
O.1.3. Realizarea unui parteneriat pentru educație cu 
instituțiile de cultură locale în vederea dezvoltării unor 
acțiuni de sprijinire a elevilor care provin din familii aflate în 
dificultate. 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2  (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

O.2.Diversificarea ofertei educaționale la nivelul 
învățământului preșcolar, primar și gimnazial în vederea 
adecvării ofertei la cerințele beneficiarilor 
O 2.1  Constituirea curriculumului la decizia școlii – C.D.Ș., în 

baza unui proces de consultare și consiliere cu beneficiarii 

primari și secundari. 

O 2.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare variate, în 

concordanță cu preferințele elevilor, prin care să se asigure un 

cât mai bun transfer al cunoștințelor în abilități și atitudini. 

O.2.  Gestionarea eficientă și transparentă a 
resurselor materiale/financiare și atragerea de noi 
surse de finanțare 
 
O 2.1 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
financiar 2021 pentru îmbunătățirea infrastructurii unităților 
preșcolare și școlare și  asigurarea dotării spațiilor școlare 
cu tehnologie digitală necesară procesului didactic.  
 
O 2.2. Identificarea de parteneri/ surse de finanțare ce pot 
susține activități educative de tip ,,Școala de după școală” 

O.2. Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă în 
rândul: preșcolarilor și elevilor noștri, a părinților 
acestora și a membrilor comunității Piscu 
 
O 2.1. Menținerea activă a  parteneriatului cu părinţii în 
scopul  implicării acestora în pregătirea şi desfăşurarea 
activităţilor opționale și extracurriculare; 
  
 
O.2.2 Realizarea de parteneriate cu alte instituții din 
comunitate/ ONG-uri pentru realizarea de activități 
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O 2.3. Proiectarea programul Școala altfel, în corelație cu 
contextul anului 2021 – Anul siguranței alimentare (ONU), cu 
respectarea preferințelor preșcolarilor și elevilor  

ce pot veni în sprijinul elevilor ce aparțin grupurilor de risc 
vulnerabile. 
 
O.2.3. Monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare în 
conformitate cu planul de achiziții aprobat.  
 
 

extracurriculare;  
 
O.2.3. Colaborarea cu Consiliul Local Piscu pentru 
realizarea unor proiecte locale de acțiune în comunitate cu 
implicarea actualilor elevi dar și a foștilor elevi în vederea 
creării unei rețele de acțiune comunitară. 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

O.3.  Promovarea  unui management eficient al școlii și al 
claselor de elevi în scopul adecvării acțiunilor școlii la 
nevoile exprimate de beneficiari 
 
O 3.1. Prevenirea abandonului școlar al elevilor prin 
monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri și menținerea unei 
comunicări permanente cu familiile elevilor. 
 
O .3.2. Promovarea unui management de tip leader-ship la 
nivel de unitate/ colective de preșcolari/elevi în vederea 
creșterii implicării elevilor în deciziile la nivel de grup/ școală; 
 
O 3.3.Prevenirea fenomenului de bulling școlar prin realizarea 
de activități specifice și monitorizarea periodică a situației 
disciplinare a elevilor. 

O.3. Promovarea principiului autonomiei în educație, a 
principiului responsabilității publice, asigurarea 
transparenței decizionale la nivel de școală.  
O 3.1 Asigurarea unui sistem de control managerial intern 
eficient  prin elaborarea şi monitorizarea aplicării 
documentelor proiective  şi a procedurilor pentru toate 
grupurile de lucru din unitate. 
 
O 3.2 Crearea unor canale de Informare rapidă a tuturor 
angajaților privind modificările  legislative în vederea 
aplicării corecte și la timp a acestora 
 
O 3.3  Aplicarea procedurilor de evaluare periodică a 
activității personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic. 
 
 

O.3. Implementarea  de programe comunitare și de 
proiecte educaționale menite să asigure vizibilitatea 
instituției la nivel local, județean, național 
O 3.1. Promovarea colaborării cu Primăria, Poliția, 
Dispensarul medical, Biserica în vederea conceperii unor 
proiecte comune de menținere a unui climat sigur și sănătos 
pentru preșcolari/elevi. 
 
O 3.2. Identificarea unor parteneri noi care să 
susțină/dezvolte acțiunile școlii în comunitatea locală. 
 
O 3.2. Colaborare cu ONG- uri pentru realizarea de acțiuni 
de voluntariat în comunitatea locală, asigurarea desfășurării 
și a creșterii calității programelor de includere a elevilor în 
proiecte de educație pentru sănătate, educație civică, 
educație financiară, educație de protecție a mediului etc 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

O.4. Creșterea calității actului didactic ca premisă de bază 

a creșterii permanente a calității serviciilor educaționale 

pe care le oferă unitățile preșcolare și școlare, din cadrul 

PJ-Școala gimn ,,Dimitrie Luchian” Piscu 

 O 4.1 Monitorizarea proiectării didactice și a activităților 

didactice pentru asigurarea concordaței cu programele școlare 

O.4. Actualizarea expertizei profesionale a  

personalului didactic la cerintele programelor scolare 

în vigoare  

O 4.1. Facilitarea accesului personalului angajat la 

cursuri de dezvoltare profesională 

O.4. Promovarea corpului profesoral prin schimburi de 
bune practici în cadrul unor proiecte/ parteneriate 
școlare 

O. 4.1. Identificarea partenerilor și incheierea de 

parteneriate școlare/ instituționale  
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în vigoare la toate nivelele de învățământ: preșcolar, primar, 

gimnazial O 4.2. Diversificarea strategiilor didactice de 

predare-învățare- evaluare în vederea formării competențelor 

generale și specifice pentru formarea adecvată a profilului 

absolventului de înv.preșcolar/ primar/ gimnazial . 

 

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

O.5. Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, de 

prevenție a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în cadrul 

unităților preșcolare și școlare din cadrul PJ-Șc. 

gimnazială ,,Dimitrie Luchian” PiscuO 5.1 Monitorizarea 

respectării normelor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

în comunitățile școlare/ locale și răspândirii SARS-CoV-19. 

O.5. Asigurarea resurselor necesare  pentru păstrarea 
condițiilor de siguranță și securitate a personalului și 
a preșcolarilor/elevilor . 
O 5.1. Proiectarea și implementarea a planului de acțiune 
pentru prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2. 
etc. 
O 5.2  Prognozarea necesarului de materiale pentru 
igienizare și dezinfecție necesare pentrui prevenția 
îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2.,  

 

O.5. Crearea  unui parteneriat real între școală și 
comunitatea locală cu respectarea principiului de 
dialog social  
O 5.1. Promovarea în mediul on-line, a desfășurării de 
proiecte și programe educative în vederea implicării 
membrilor comunității în derularea unor activități cu elevii. 

 

DOMENII FUNCȚIONALE 

CURRICULUM RESURSE UMANE, FINANCIARE, 
MATERIALE/MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

SCENARIUL ROȘU 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: ””ON-LINE”” 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 1 (O.1.) 
 

O.1.  Prevenirea eşecului şcolar și  creşterea 
performanţelor preșcolarilor/ elevilor prin asigurarea 
parcurgerii integrale a curriculumului scris, cu asigurarea  
procesului didactic centrat pe elev și pe nevoile de 
învățare ale acestuia. 
 

O.1.  Eficientizarea utilizării resurselor umane la 
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităților 
preșcolar eși școlare din cadrul PJ. 
 
 
 

O.1. Corelarea ofertei educaționale cu nevoile 
comunității locale pentru a asigura cele mai bune 
șanse de  acces a  tuturor absolvenților fiecărui nivel 
de școlarizare într-o formă superioară de învățământ. 
 
O 1.1 Fundamentarea  planului de școlarizare pentru anul 
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O 1.1 Diagnoza privind nivelul de structurare al 
competențelor elevilor din anul școlar/ semestrul  anterior cu 
rolul de a orienta proiectarea didactică ulterioară pentru 
eliminarea sau reducerea decalajelor, create de parcurgerea 
deficitară a programei școlare în condiții de pandemie. 
 
O.1.2. Includerea în planificarea didactică a activităților cu 
caracter remedial sau de recuperare, care să conducă la 
structurarea acelor competențe ale elevilor parțial 
structurate/nestructurate în anul școlar 2019-2020, fără a 
prejudicia țintele anului școlar curent 2020-2021. 
 
O 1.3. Asigurarea serviciilor educaționale de sprijin prin  
furnizarea unui curriculum individualizat, adaptat nevoilor 
beneficiarilor direcți: elevi cu CES, elevi aparținând unor 
grupuri vulnerabile, elevi cu potențial ridicat de învățare 
prin proiectarea curriculumului adaptat, a unor programe de 
pregătire remedială , programe de pregătire de performanță ce 
se vor putea realiza și în sistem de predare hibrid ( o parte din 
elevi în clasă/ o parte din elevi de acasă în online-video) 
 
O 1.4 Asigurarea succesului școlar al elevilor din clasele a 
VIII-a prin organizarea de activități de pregătire 
remedială/suplimentară și simulări ale examenelor naționale. 
 
 
O.1.5. Implementarea în procesul didactic a conținutului digital 
și a resurselor educaționale deschise pentru a adapta elevii la 
cerințele desfășurării lecțiilor în mediul online și a asigura 
premisele realizării unui învățământ de calitate indiferent de 
forma sa de realizare (fizic/online) 
 

O 1.1. Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic 
calificat.  
 
 
 
 
O 1.2 Facilitarea participării personalului didactic la 
diverse cursuri de dezvoltare profesională: abilitare 
curriculară, dezvoltarea competențelor digitale  
 
 
 
 O 1.3 Monitorizarea utilizării în activitatea didactică și 
educativă a competențelor dobândite de cadrele didactice 
în cadrul programelor de formare și dezvoltare 
profesională continuă 
 
 
O 1.4 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
2021 și solicitarea alocării de sume necesare pentru 
îmbunătățirea infrastructurii, pentru achiziționarea de 
tehnologie digitală care să permită realizarea activităților 
didactice în sistem hibrid. 
O 1.5 Asigurarea condițiilor optime igienico-sanitare în 
unitate pentru prevenirea transmiterii infecțiilor cu 
SarsCov 19. 
  
 

școlar 2021 – 2022 și constituirea rețelei unităților 
preșcolare și școlare de la nivelul comunei Piscu.  
 
 
 
 
O 1.2. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu licee şi 
scoli de arte şi meserii în vederea asigurării unei orientări 
școlare și profesionale cât mai cuprinzătoare. 
 
 
 
O.1.3. Realizarea unui parteneriat pentru educație cu 
instituțiile de cultură locale în vederea dezvoltării unor 
acțiuni de sprijinire a elevilor care provin din familii aflate 
în dificultate. 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2  (O.2.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2 (O.2.) 
 

O.2.Diversificarea ofertei educaționale la nivelul 
învățământului preșcolar, primar și gimnazial în vederea 

O.2.  Gestionarea eficientă și transparentă a 
resurselor materiale/financiare și atragerea de noi 

O.2. Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă 
în rândul: preșcolarilor și elevilor noștri, a părinților 
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adecvării ofertei la cerințele beneficiarilor 
O 2.1  Constituirea curriculumului la decizia școlii – C.D.Ș., în 

baza unui proces de consultare și consiliere cu beneficiarii 

primari și secundari. 

O 2.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare variate, în 

concordanță cu preferințele elevilor, prin care să se asigure un 

cât mai bun transfer al cunoștințelor în abilități și atitudini. 

O 2.3. Proiectarea programul Școala altfel, în corelație cu 
contextul anului 2021 – Anul siguranței alimentare (ONU), cu 
respectarea preferințelor preșcolarilor și elevilor  

surse de finanțare 
 
O 2.1 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
financiar 2021 pentru îmbunătățirea infrastructurii unităților 
preșcolare și școlare și  asigurarea dotării spațiilor școlare 
cu tehnologie digitală necesară procesului didactic.  
 
O 2.2. Identificarea de parteneri/ surse de finanțare ce pot 
susține activități educative de tip ,,Școala de după școală” 
ce pot veni în sprijinul elevilor ce aparțin grupurilor de risc 
vulnerabile. 
 
O.2.3. Monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare în 
conformitate cu planul de achiziții aprobat.  
 
 
 
 

acestora și a membrilor comunității Piscu 
 
O 2.1. Menținerea activă a  parteneriatului cu părinţii în 
scopul  implicării acestora în pregătirea şi desfăşurarea 
activităţilor opționale și extracurriculare; 
  
 
O.2.2 Realizarea de parteneriate cu alte instituții din 
comunitate/ ONG-uri pentru realizarea de activități 
extracurriculare;  
 
O.2.3. Colaborarea cu Consiliul Local Piscu pentru 
realizarea unor proiecte locale de acțiune în comunitate cu 
implicarea actualilor elevi dar și a foștilor elevi în vederea 
creării unei rețele de acțiune comunitară. 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 3 (O.3.) 
 

O.3.  Promovarea  unui management eficient al școlii și al 
claselor de elevi în scopul adecvării acțiunilor școlii la 
nevoile exprimate de beneficiari 
 
O 3.1. Prevenirea abandonului școlar al elevilor prin 
monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri și menținerea unei 
comunicări permanente cu familiile elevilor. 
 
O .3.2. Promovarea unui management de tip leader-ship la 
nivel de unitate/ colective de preșcolari/elevi în vederea 
creșterii implicării elevilor în deciziile la nivel de grup/ școală; 
 
O 3.3.Prevenirea fenomenului de bulling școlar prin realizarea 
de activități specifice și monitorizarea periodică a situației 
disciplinare a elevilor. 

O.3. Promovarea principiului autonomiei în educație, a 
principiului responsabilității publice, asigurarea 
transparenței decizionale la nivel de școală.  
O 3.1 Asigurarea unui sistem de control managerial intern 
eficient  prin elaborarea şi monitorizarea aplicării 
documentelor proiective  şi a procedurilor pentru toate 
grupurile de lucru din unitate. 
 
O 3.2 Crearea unor canale de Informare rapidă a tuturor 
angajaților privind modificările  legislative în vederea 
aplicării corecte și la timp a acestora 
 
O 3.3  Aplicarea procedurilor de evaluare periodică a 
activității personalului didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic. 
 

O.3. Implementarea  de programe comunitare și de 
proiecte educaționale menite să asigure vizibilitatea 
instituției la nivel local, județean, național 
O 3.1. Promovarea colaborării cu Primăria, Poliția, 
Dispensarul medical, Biserica în vederea conceperii unor 
proiecte comune de menținere a unui climat sigur și 
sănătos pentru preșcolari/elevi. 
 
O 3.2. Identificarea unor parteneri noi care să 
susțină/dezvolte acțiunile școlii în comunitatea locală. 
 
O 3.2. Colaborare cu ONG- uri pentru realizarea de acțiuni 
de voluntariat în comunitatea locală, asigurarea 
desfășurării și a creșterii calității programelor de includere 
a elevilor în proiecte de educație pentru sănătate, 
educație civică, educație financiară, educație de protecție 
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 a mediului etc 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 4 (O.4.) 
 

O.4. Creșterea calității actului didactic ca premisă de bază 

a creșterii permanente a calității serviciilor educaționale 

pe care le oferă unitățile preșcolare și școlare, din cadrul 

PJ-Școala gimn ,,Dimitrie Luchian” Piscu 

 O 4.1 Monitorizarea proiectării didactice și a activităților 

didactice pentru asigurarea concordaței cu programele școlare 

în vigoare la toate nivelele de învățământ: preșcolar, primar, 

gimnazial  

O 4.2. Diversificarea strategiilor didactice de predare-

învățare- evaluare în vederea formării competențelor generale 

și specifice pentru formarea adecvată a profilului 

absolventului de înv.preșcolar/ primar/ gimnazial . 

O.4. Actualizarea expertizei profesionale a  

personalului didactic la cerintele programelor scolare 

în vigoare  

O 4.1. Facilitarea accesului personalului angajat la 

cursuri de dezvoltare profesională 

 

O.4. Promovarea corpului profesoral prin schimburi 
de bune practici în cadrul unor proiecte/ parteneriate 
școlare 

O. 4.1. Identificarea partenerilor și incheierea de 

parteneriate școlare/ instituționale  

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

OBIECTIVUL GENERAL 5 (O.5.) 
 

O.5. Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, de 

prevenție a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în cadrul 

unităților preșcolare și școlare din cadrul PJ-Șc. 

gimnazială ,,Dimitrie Luchian” Piscu 

O 5.1 Monitorizarea respectării normelor de igienă pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor în comunitățile școlare/ locale și 

răspândirii SARS-CoV-19. 

O.5. Asigurarea resurselor necesare  pentru păstrarea 
condițiilor de siguranță și securitate a personalului și 
a preșcolarilor/elevilor . 
O 5.1. Proiectarea și implementarea a planului de acțiune 
pentru prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2. 
etc. 
O 5.2  Prognozarea necesarului de materiale pentru 
igienizare și dezinfecție necesare pentrui prevenția 
îmbolnăvirii și răspândirii SARS-CoV-2.,  

 

O.5. Crearea  unui parteneriat real între școală și 
comunitatea locală cu respectarea principiului de 
dialog social  
O 5.1. Promovarea în mediul on-line, a desfășurării de 
proiecte și programe educative în vederea implicării 
membrilor comunității în derularea unor activități cu elevii. 
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PLAN OPERAŢIONAL 
 

 SCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE LUCHIAN” PISCU 
 
 

PENTRU  
 
 

ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 
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DOMENIUL CURRICULUM 
O.1.   Prevenirea eşecului şcolar și creşterea performanţelor preșcolarilor/ elevilor prin asigurarea parcurgerii integrale a curriculumului scris, cu asigurarea  procesului didactic centrat pe elev și pe 

nevoile de învățare ale acestuia 
O 1.1   Diagnoza privind nivelul de structurare al competențelor elevilor din anul școlar   anterior cu rolul de a orienta proiectarea didactică ulterioară pentru eliminarea sau reducerea decalajelor, create de 
parcurgerea deficitară a programei școlare în condiții de pandemie. 
O.1.2. Includerea în planificarea didactică a activităților cu caracter remedial sau de recuperare, care să conducă la structurarea acelor competențe ale elevilor parțial structurate/nestructurate în anul școlar 2019-
2020, fără a prejudicia țintele anului școlar curent 2020-2021. 
O 1.3. Asigurarea serviciilor educaționale de sprijin prin furnizarea unui curriculum individualizat, adaptat nevoilor beneficiarilor direcți: elevi cu CES, elevi aparținând unor grupuri vulnerabile, elevi cu potențial ridicat 
de învățare prin proiectarea curriculumului adaptat, a unor programe de pregătire remedială , programe de pregătire de performanță ce se vor putea realiza și în sistem de predare hibrid ( o parte din elevi în clasă/ o 
parte din elevi de acasă în online-video) 
O 1.4  Asigurarea succesului școlar al elevilor din clasele a VIII-a prin organizarea de activități de pregătire remedială/suplimentară și simulări ale examenelor naționale. 
O.1.5. Implementarea în procesul didactic a conținutului digital și a resurselor educaționale deschise pentru a adapta elevii la cerințele desfășurării lecțiilor în mediul online și a asigura premisele realizării unui 
învățământ de calitate indiferent de forma sa de realizare (fizic/online) 
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OB 
ACŢIUNI  

SCE 
NARIUL  

RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE FEED-BACK/ 
REZULTATE AŞTEPTATE 

MATERIALE UMANE DE TIMP 

1.1. 
1.2.  

1.1.1  Aplicarea recomandărilor din 
Reperele metodologice pentru 
consolidarea achizițiilor din anul școlar 
2019-2020/  din perioada realizării 
cursurilor în scenariul roșu  la nivelul 
înv.preșcolar/ primar/gimnazial și 
creșterea ratei de progres școlar. 

SV 

SG 

SR 
 

Pagina web 
 educatia 
 continua 
secțiunea : repere metodologice  
Curriculum național  

 

Personalul  
didactic 

Primele două 
săptămâni 

după revenirea 
la cursuri din 

online 
Indiferent de 

perioada de an 
școlar  

Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

Creșterea randamentului școlar și 
a ratei de progres individuale, 
rezultatele se vor raporta la 
progresul individual înregistrat de 
fiecare preșcolar/elev. 
La nivel de unitate se vor 
compara rezultatele obținute, de 
fiecare grup de elevi, în anul 
școlar curent comparativ cu anul 
școlar anterior. 

Identificarea decalajelor în 
parcurgerea programei și conceperea 
unor planuri remediale/ de recuperare 
pentru asigurarea parcurgerii integrale 
a programelor școlare  
Monitorizarea planurilor de intervenţie 
educaţională/fişe de progres școlar  și 
consilierea personalului didactic. 

1.1.2. Monitorizarea proiectării didactice şi 
aplicării ritmice a curricumului naţional în 
vederea asigurării egalitătii de şanse în 
educaţie. 

SV 

SG 

SR 
 

Programe şcolare în vigoare  Personalul 
didactic 

Sem.I 
Sem.II 

Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

Creșterea calității actului didactic 
cu structurarea corectă a 
competențelor 
preșcolarilor/elevilor și  obținerea 
de rezultate școlare îmbunătățițe 
(prin analiza 
progresului/regresului individual) 

Documentele de proiectare didactică 
sunt realizate și aplicate conform 
recomandărilor programelor școlare 

1.1.3. Monitorizarea calităţii procesului 
instructiv-educativ cu respectarea 
principiului centrării activităților didactice 
pe formarea competențelor elevilor și 
experimentarea unor practici didactice 
moderne. 

SV 

SG 

SR 
 

Graficul de asistențe al 
directorului/ CEAC/ Comisiei 

pentru curriculum  

Personalul 
didactic 

Sem.I 
Sem.II 

Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Creșterea calității actului didactic 
cu structurarea corectă a 
competențelor 
preșcolarilor/elevilor cu obținerea 
de rezultate școlare îmbunătățițe 
(prin analiza 
progresului/regresului individual) 

Aplicarea constantă la toate 
disciplinele de învățământ  a 
metodelor activ - participative (a 
instrumentelor de predare-învățare-
evaluare on-line ce pun accent pe 
competenţele cognitive şi acţionale ale 
elevilor) menite să dezvolte deprinderi 
şi capacităti de aplicare a cunoştinţelor 
teoretice în practică 

 1.1.4.Consultarea şi selectarea corectă a 
manualelor şcolare alternative, în funcţie 
de particularitătile psihopedagogice ale 
grupurilor de elevi. 

SV 

SG 

SR 
 

www.manuale.edu.ro 
 

Cadre 
didactice,  
Comisia pentru 
curriculum 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Bibliotecar 
Serv.secretariat 
Director   

Asigurarea  calităţii actului 
educativ prin asigurarea 
accesului la documentele 
curriculare oficiale 

Acoperirea necesarului de manuale 
şcolare, în procent de 100%   
 

 1.1.5. Selectarea şi utilizarea  auxiliarelor, 
culegerilor, atlaselor, softurilor şi 
ghidurilor educaţionale în vederea 
organizării unui act didactic calitativ şi 
performant. 

SV 

SG 

SR 
 

Cataloage cu materialele 
didactice 

Cadre 
didactice,  
Comisia pentru 
curriculum 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Responsabilul 
Comisiei pentru 
curriculum,  
 

Creşterea calităţii actului educativ 
prin utilizarea unui material 
didactic modern, atractiv 

Monitorizarea modului și gradului de 
utilizare a auxiliarelor 
didactice/softurilor educaționale . 

1.3.  1.3.1.Proiectarea curriculumului adaptat 
pentru elevii cu CES în conformitate cu 
certificatul de orientare școlară emis de 
CJRAE Galați 

SV 

SG 

SR 
 

Metodologia integrării elevilor cu 
CES în învățământul de masă  

Responsabilii 
de caz 

Personalul 
didactic 

încadrat la 
clasa 

respectivă 

Semestrial  Director-prof. 
Anișoara 

Vrînceanu 
Consilier 
psihologic  

Coman Monica 

Favorizarea succesului şcolar al 
elevilor cu CES și asigurarea 
promovabilității de 100% 

Revizuirea periodică a planurilor 
educaționale personalizate pentru 
asigurarea unei cât mai flexibile 
personalizări. 

http://www.manuale.edu.ro/
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 1.3.2. Aplicarea curricumului adaptat 
pentru elevii cu CES pentru asigurarea 
unei 
formări adecvate şi promovarea 
dezvoltării potenţialului fiecărui elev.  

SV 

SG 

SR 
 

Metodologia integrării elevilor cu 
CES în învățământul de masă 

Responsabilii 
de caz 

Personalul 
didactic 

încadrat la 
clasa 

respectivă 

Semestrial  Director-prof. 
Anișoara 

Vrînceanu 
Consilier 
psihologic  

Coman Monica 

Favorizarea succesului şcolar al 
elevilor cu CES și asigurarea 
promovabilității de 100% 

Monitorizarea tuturor acţiunilor cu 
scopul de a identifica disfuncțiile și  
operarea unor eventuale modificări 

 1.3.3. Proiectarea și implementarea 
programelor  de pregătire remedială 
pentru elevii ce provin din grupuri 
vulnerabile  

SV 

SG 

SR 
 

Programe şcolare  
Chestionare stiluri de învăţare/ 
tipuri de inteligență 

Personalul 
didactic 

Semestrial  Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Creşterea ratei de progres şcolar 
la nivelul unităţii cu 1% 

Monitorizarea activităţilor de învăţare 
pesonalizată. 

 13.4. Proiectarea și realizarea 
programelor de pregătire de performanță 
pentru concursuri și olimpiade școlare 

SV 

SG 

SR 
 

Programele concursurilor și 
olimpiadelor școlare 
Regulamente concursuri 
 

Personalul 
didactic 

Semestrial  Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Creșterea nivelului de participare 
al elevilor la olimpiadele și 
concursurile școlare. 

Monitorizarea modului de derulare a 
activităților și a  numărului de elevi 
implicați 

1.4. 1.4.1.Asigurarea succesului școlar al 
elevilor la examenele naționale (cls II, IV, 
VI, VIII) prin organizarea de activități de 
pregătire remedială/suplimentară și 
simulări ale examenelor naționale. 

SV 

SG 

SR 
 

Programele disciplinelor de 
examen 
Metodologia EN 2021 
Baterii de teste  
 

Cadre didactice 
de specialitate 
 

Permanent Director –prof. 
Vrînceanu 

Creșterea ratei de progres școlar 
la examenele de Evaluare 
Națională raportate la rezultatele 
simulărilor din timpul anului școlar 
și comparativ cu rezultatele din 
cadrul orelor de curs, 

Monitorizarea participării 
elevilor,calității programelor aplicate. 
Monitorizarea rezultatelor înregistrate 
la simulările din timpul anului școlar. 

 1.4.2. Derularea examenelor naționale în 
condiții de siguranță și de securitate  

SV 

SG 

SR 
 

Documente și proceduri specifice Comisii de 
examen 

Conform 
calendarului 

Director-prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Asigurarea condițiilor optime de 
susținere a examenelor naționale 
la nivelul unității școlare. 

Analiza modului de desfășurare și a 
rezultatelor înregistrate. 

1.5. 1.5.1. Implementarea în procesul didactic 
a conținutului digital și a resurselor 
educaționale deschise pentru a adapta 
elevii la cerințele desfășurării lecțiilor în 
mediul online și a asigura premisele 
realizării unui învățământ de calitate 
indiferent de forma sa de realizare 
(fizic/online) 

SV 

SG 

SR 
 

Pagina web: 
https://educatiacontinua.edu.ro/ 

Secțiunea : repere metodologice 
Ghiduri metodologice 
Tutoriale 
Cursuri de formare profesională  

 

Personalul 
didactic 

Permanent Director –prof. 
Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Dezvoltarea competențelor 
elevilor de utilizare a unei game 
variate de  instrumente digitale în 
cadrul orelor de curs și creșterea 
performanței școlare a acestora. 

Monitorizarea modului de utilizare a 
conținutului digital și a resurselor 
educaționale deschise în activitățile 
didactice de predare-învățare-evaluare 
cu identificarea unor strategii specifice 
fiecărei discipline de învățământ. 

 

 

 

 

 

https://educatiacontinua.edu.ro/
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O.2.Diversificarea ofertei educaționale la nivelul învățământului preșcolar, primar și gimnazial în vederea adecvării ofertei la cerințele beneficiarilor  
O 2.1. Constituirea curriculumului la decizia școlii –C.D.Ș., în baza unui proces de consultare și consiliere cu beneficiarii primari ș i secundari. 
O 2.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare variate, în concordanță cu preferințele elevilor, prin care să se asigure  un cât mai bun transfer al cunoștințelor în abilități și atitudini. 
O 2.3. Proiectarea programul Școala altfel, în corelație cu contextul anului 2021 – Anul siguranței alimentare (ONU), cu respectarea preferințelor preșcolarilor și elevilor 

 
 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE FEED-BACK/ 
REZULTATE AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

2.1. 2.1.1.Proiectarea CDS-ului 
pentru anul școlar viitor cu 
respectarea procedurilor în 
vigoare. 

SV 

SG 

SR 
 

Chestionare elevi și părinți 
Programele disciplinelor 
opționale 

Personalul didactic Conform 
calendarului din 
procedură 

Comisia pentru 
curriculum 

Programele disciplinelor 
opționale propuse obțin avizul 
conform de la ISJ 
Disciplinele opționale propuse 
obțin acordul majorității elevilor 
și părinților 

Monitorizarea respectării procedurii 
și asigurarea păstrării cadrului legal, 
obținerea avizului de conformitate. 

 2.1.2. Transpunerea în 
practică a disciplinelor din 
cadrul CDȘ-ului prin activități 
didactice active-participative 

SV 

SG 

SR 
 

Programele disciplinelor 
opționale 
Graficul asistențelor 
Chestionare aplicate 
elevilor 

Personalul didactic Conform 
planificărilor 

Director 
Profesorii 
propunători ai 
CDȘ-ului 

Activitățile didactice din cadrul 
CDȘ-urilor contribuie la 
formarea competențelor vizate 
de programele opționale și au 
un caracter interactiv 

Monitorizarea prin asistențele la 
orele de opțional a gradului de 
aplicare a programelor opționale, 
adecvarea activităților de învățare 
pentru formarea competențelor 
generale si specific ale programelor 

2.2. 2.2.1.  Proiectarea și 
realizarea activităților 
extracurriculare la nivelul 
grupelor/claselor de elevi  în 
vederea acoperirii unei palete 
largi de domenii de acțiune cu 
integrarea unui număr cât mai 
mare de elevi 

 

SV 

SG 

SR 

 
 
 
 

Graficul activităților 
extracurriculare la nivel de 
clase/ grupe și unități 
preșcolare/școlare 
Chestionare de satisfacție 
aplicate elevilor 
 

Personalul didactic Conform 
planificărilor 

Consilier educativ 
Director 
CEAC 
Comitetul 
reprezentativ al 
părințillor 

Toți elevii sunt implicați 
semestrial în cel puțin 2 
activități extracurriculare. 
Tematica activităților este 
diversificată și acoperă arii de 
interes preferate de elevi 
 

Monitorizarea nivelului de implicare 
al elevilor în activități extrașcolare, a 
gradului de satisfacție al 
beneficiarilor direcți și indirecți. 
Identificarea unor soluții 
ameliorative. 

2.3. Proiectarea și derularea 
programul Școala altfel, în 
corelație cu contextul anului 
2021 – Anul siguranței 
alimentare (ONU), cu 
respectarea preferințelor 
preșcolarilor și elevilor  

 

SV 

SG 

SR 

 
 
 

Metodologia de organizare 
a perioadei Scoala Altfel  
Programul activităților pe 
fiecare unitate  

Personalul didactic Aprilie 2021 
 

Consilier educativ 
Director 
CEAC 

Existența documentelor de 
proiectare și a dovezilor de 
realizare a activităților specifice 
cu respectarea programului. 

Monitorizarea nivelului de adaptare a 
programelor la preferințele elevilor. 
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O.3.  Promovarea  unui management eficient al școlii și al claselor de elevi în scopul adecvării acțiunilor școlii la nevoile exprimate de beneficiari 
O 3.1. Prevenirea abandonului școlar al elevilor prin monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri și menținerea unei comunicări permanente cu familiile elevilor. 
O .3.2. Promovarea unui management de tip leader-ship la nivel de unitate/ colective de preșcolari/elevi în vederea creșterii implicării elevilor în deciziile la nivel de grup/ școală; 
O 3.3. Prevenirea fenomenului de bulling școlar prin realizarea de activități specifice și monitorizarea periodică a situației disciplinare a elevilor. 
 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE FEED-BACK/ 
REZULTATE AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

3.1. 3.1.1. Monitorizarea frecvenţei preșcolarilor 
și a  elevilor și motivarea absențelor elevilor 
conform Regulamentului școlar  

SV 

SG 

SR 
 

Catalogul școlar format 
fizic și on-line platforma 

24EDU 
ROFUIP 2020 

Personalul 
didactic 

  

Preșcolari 
Elevi  

permanent Director  
Educatoare  
Invățătoare 

Diriginți  
Consilier educativ 

Analizarea lunară a situațiilor 
statistice și identificarea 
punctuală a cazurilor cu 
tendință de absenteism 

Completarea la zi a bazei de 
date statistice a școlii 

 3.1.2. Planuri de intervenție pentru 
combaterea  fenomenului de absenteism 
(colaborări cu familia, cu psihologul şcolar, 
adaptare curriculară etc) 

SV 

SG 

SR 
 

Catalogul școlar format 
fizic și on-line platforma 
24EDU ROFUIP 2020 

Personalul 
didactic 

Preșcolari 
Elevi  

permanent Director  
Educatoare  
Invățătoare 

Diriginți  
Psiholog școlar  

Reducerea cazurilor de 
absenteism și a numărului de 
absențe nemotivate 

Comunicarea permanentă cu 
familiile elevilor  și găsirea 
unor soluții comune care să 
vină în sprijinul elevilor 

3.2. 3.2.1. Constituirea colectivelor de 
preșcolari/elevi și distribuirea 
responsabilităților la nivel de grup  

SV 

SG 

SR 
 

Repere legale Personalul 
didactic 

Preșcolari 
Elevi   

Debutul fiecărui 
semestru  

Director  
Educatoare  
Invățătoare 

Diriginți  
Consilier educativ 

Elevii cunosc și respectă 
atribuțiile ce le revin la nivelul 

colectivului 

Afișajul din sălile de clasă 
conține elemente de 

organizare a colectivelor de 
elevi 

 3.2.2. Constituirea și funcționarea Consiliului 
elevilor la gimnaziu 

SV 

SG 

SR 
 

Repere legale Elevi –gimnaziu

  

Debutul fiecărui 
semestru  

Director  
Consilier educativ 

Constituirea și funcționarea  
Consiliului elevilor, implicarea 

acestora în activități. 

Promovarea activităților 
consiliului elevilor în mediul 
fizic/ on-line 

3.3. 3.3.1. Monitorizarea periodică a situaţiei 
disciplinare a elevilor, realizarea planului de 
acţiune în vederea combaterii violenţei, 
bullyingului şi cyberbullyingului în mediul 
şcolar. 

SV 

SG 

SR 
 

Grafic de monitorizare 
județean 
Repere legale 

Educatoare  
Invățătoare 

Diriginți  
 

Permanent  Comisia de 
prevenire a violenței  

Director  

Reducerea numărul de cazuri 
de violență școlară în mediul 
fizic și on-line 

Completarea fișelor de 
înregistrare a cazurilor de 
violență  
și găsirea soluțiilor de 
mediere/remediere  

 3.3.2. Actualizarea, popularizarea şi 
monitorizarea respectării prevederilor 
ROFUIP, RI şi a Codului de Etică a şcolii. 

SV 

SG 

SR 
 

Regulamentele generale 
și proprii 

Personalul 
angajat 
Elevi 

Părinți 

Semestrial  Consiliul de 
adminstrație 

Consiliul profesoral 

Respectarea procedurilor de 
actualizare a regulamentelor. 
Aprobarea și popularizarea 
regulamentelor prin metode 
fizice/online. 

Regulamentele proprii sunt 
publice, sunt cunoscute și 

respectate de toate categoriile 
de personal, elevi și părinți 
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O 4. Creșterea calității actului didactic ca premisă de bază a creșterii permanente a calității serviciilor educaționale pe care le oferă unitățile preșcolare și școlare, din cadrul 
PJ-Școala gimn ,,Dimitrie Luchian” Piscu 
O 4.1 Aplicarea curriculumului centrat pe competențe la toate nivelurile de școlaritate cu adaptarea la specificul grupului de elevi și specificul comunității locale și formarea competențelor 

general și specifice fiecărei discipline de învățământ. O 4.2. Diversificarea strategiilor didactice de predare-învățare- evaluare în vederea generării implicării, interesului și dorinței de 

învățare la elevi. 

 

OB 
ACȚIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

4.1. Monitorizarea activităților didactice 

: adaptarea curriculumului aplicat  

la specificul grupului de elevi și 

specificul comunității locale. 

 

SV 

SG 

SR 
 

Chestionare –stiluri 
de învățare 

Tipuri de inteligențe  

Personal didactic 
Consilier psihologic 

școlar  

Permanent  Director –prof. Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Creșterea progresului 
școlar la nivel de 

clasă/unitate raportat la 
anul școlar anterior  

Asistențe la orele de 
curs: activitățile de 
învățare sunt 
accesibile tuturor 
elevilor contribuind la 
formarea 
competențelor 

4.2. 4.2.1.Monitorizarea activităților 
didactice de predare-învățare-
evaluare:  amenajarea spațiului de 
învățare în funcție de contextul 
desfășurării lecțiilor (fizic/ 
hibrid/online) 

SV 

SG 

SR 
 

SG- săli de clasă 
dotate cu laptop, 
videoproiector, 
camere web, 

conexiune internet  
SR- dotarea elevilor și 
cadrelor didactice cu 

dispozitive și 
asigurarea conexiunii 

la internet 

Personal didactic Permanent  Director –prof. Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Parcurgerea ritmică a 
programei școlare  

Elevii au acces la 
cursurile școlare 
indiferent de 
modalitatea de 
realizare a cursurilor 

 4.2.2. Monitorizarea activităților 
didactice de predare-învățare-
evaluare: respectarea corelațiilor 
competențe specifice-activități de 
învățare-resurse-forme de evaluare   

SV 

SG 

SR 
 

Programe școlare 
Proiectarile didactice 

Personal didactic Permanent  Director –prof. Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Asigurarea formării 
competențelorgenerale și 
specifice fiecărei discipline 
de învățământ prin activități 
didactice adaptate fiecărui 
scenariu 

Asistențe la orele de 
curs 
Fișe de progres școlar 
Rezultate înregistrate 
la evaluări 

 4.2.3. Monitorizarea activităților 
didactice de predare-învățare-
evaluare: diversificarea formelor și 
instrumentelor de evaluare a 
activității elevilor pentru asigurarea 
obiectivității în evaluare și notare, 
cu consemnarea progresului real. 

SV 

SG 

SR 
 

Programe școlare 
Proiectarile didactice 

Personal didactic Permanent  Director –prof. Vrînceanu 
Anișoara 

Comisia pentru 
curriculum 

CEAC 

Instrumentele de evaluare 
aplicate 

Rezultate obținute 
Fișe de progres 

Portofoliile elevilor 
Platforma 24EDU –
acces la materialele 
didactice aplicate la 
clasă 
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O 5.1 Monitorizarea respectării normelor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor în comunitățile școlare/ locale și răspândirii SARS-CoV-19. 

 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

5.1. Monitorizarea implementării 

planului de acțiune pentru 

prevenirea îmbolnăvirii și 

răspândirii SARS-CoV-2. 

SV 

SG 

SR 
 

Repere legislative Toate categoriile 

de personal  

Sem. I 

Sem. II 

Consiliul de 

administrație  

Serviciul de 

contabilitate  

Elevii și personalul 

aplică  normele și 

regulile de prevenire 

a îmbolnăvirii și 

răspândirii SARS-

CoV-2. 

Fisele de 

curățenie și 

dezinfecție 

Asigurarea 

constantă cu  

materiale de 

igienă și prevenție 

a îmbolnăvirii și 

răspândirii SARS-

CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

O.5. Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, de prevenție a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în cadrul unităților preșcolare și școlare din cadrul PJ-Șc. gimnazială ,,Dimitrie 

Luchian” Piscu 
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DOMENIUL RESURSE UMANE, FINANCIARE, MATERIALE/MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

O.1.  Eficientizarea utilizării resurselor umane la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităților preșcolare și școlare din cadrul PJ. 
O 1.1. Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic calificat.  
O 1.2 Facilitarea participării personalului didactic la diverse cursuri de dezvoltare profesională: abilitare curriculară, dezvoltarea competențelor digitale  
 O 1.3 Monitorizarea utilizării în activitatea didactică și educativă a competențelor dobândite de cadrele didactice în cadrul programelor de formare și dezvoltare profesională continuă 
O 1.4 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2021 și solicitarea alocării de sume necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii, pentru achiziționarea de tehnologie digitală care 
să permită realizarea activităților didactice în sistem hibrid. 
O 1.5 Asigurarea condițiilor optime igienico-sanitare în unitate pentru prevenirea transmiterii infecțiilor cu SarsCov 19. 
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OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE FEED-BACK/ 
REZULTATE AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

1.1. Asigurarea acoperirii normelor cu 
personal didactic calificat 

SV 

SG 

SR 
 

Metodologia de mobilitate 
a personalului didactic 

Plan cadru 
preșcolar/primar/gimanzial 

Personalul 
didactic 

Conform 
graficului  

Director  
CA 

Acoperirea integrală a 
catedrelor cu personal 

didactic calificat 

Proiectul de încadrare este realizat în 
corelare cu planul de școlarizare 

aprobat  și planurile cadru de 
învățământ 

Scheme orare pe fiecare nivel și 
clasă de studiu 

1.2. Facilitarea participării personalului 
didactic la diverse cursuri de 
dezvoltare profesională: abilitare 
curriculară, dezvoltarea competențelor 
digitale 

SV 

SG 

SR 
 

Oferta cursurilor de 
formare la nivel 

județean/național 

Personalul 
didactic 

După caz  CA 
Serviciul 
financiar-
contabil  

Participarea a 50% din 
cadrele didactice la o 

formă de perfecționare 
profesională 

Planul de dezvoltare profesională la 
nivel de unitate identifică nevoile de 

formare reale ale p.d. 

1.3. Monitorizarea utilizării în activitatea 
didactică și educativă a competențelor 
dobândite de cadrele didactice în 
cadrul programelor de formare și 
dezvoltare profesională continuă 

 

SV 

SG 

SR 
 

Baza de date a formărilor 
la nivel de unitate 

Personalul 
didactic 

După caz  Director 
Comisia pentru 

curriculum  

Activitatea didactică la 
clasă include strategii și 

tehnici de lucru care 
dinamizează lecțiile și 

asigură un cadru motivant 
și stimulant pentru elevi 

Asistențe la orele de curs 
Focus grup și interviuri cu elevii  

1.4. Fundamentarea proiectului de buget 
pentru anul 2021 și solicitarea alocării 
de sume necesare pentru 
îmbunătățirea infrastructurii, pentru 
achiziționarea de tehnologie digitală 
care să permită realizarea activităților 
didactice în sistem hibrid. 

 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația specifică Serviciul 
financiar-
contabil 

După caz  Director 
CA  

Consiliul Local 
Piscu 

Plan de achiziții aprobat în 
CA 

Dotarea sălilor de clasă cu laptop, 
camere web, videoproiector 

Achiziția și distribuirea către elevi și 
cadre didactice a dispozitivelor 

necesare derulării lecțiilor online. 
Asigurarea accesului la platforma de 

invățare securizată online 
 

1.5. Asigurarea condițiilor optime igienico-
sanitare în unitate pentru prevenirea 
transmiterii infecțiilor cu SarsCov 19 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația specifică Serviciul 
financiar-
contabil 

După caz  Director 
CA  

Plan de achiziții aprobat în 
CA 

Dotarea spațiilor școlare cu 
dezinfectanți, afișaje, marcaje etc 
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O.2.  Gestionarea eficientă și transparentă a resurselor materiale/financiare și atragerea de noi surse de finanțare 
O 2.1 Fundamentarea proiectului de buget pentru anul financiar 2021 pentru îmbunătățirea infrastructurii unităților preșcolare și școlare și  asigurarea dotării spațiilor școlare cu tehnologie digitală 

necesară procesului didactic.  
O 2.2. Identificarea de parteneri/ surse de finanțare ce pot susține activități educative de tip ,,Școala de după școală” ce pot veni în sprijinul elevilor ce aparțin grupurilor de risc vulnerabile. 
O.2.3. Monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare în conformitate cu planul de achiziții aprobat 
O.3. Promovarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice, asigurarea transparenței decizionale la nivel de școală.  

 
OB 

ACŢIUNI  
SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 

PERFORMANŢĂ 
ELEMENTE DE FEED-
BACK/ REZULTATE 

AŞTEPTATE MATERIALE  UMANE  DE 
TIMP 

2.1. Fundamentarea 
proiectului de buget pentru 
anul financiar 2021 pentru 
îmbunătățirea 
infrastructurii unităților 
preșcolare și școlare și  
asigurarea dotării spațiilor 
școlare cu tehnologie 
digitală necesară 
procesului didactic 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația 
specifică 

Serviciul 
financiar-
contabil 

După 
caz  

Director 
CA  

Consiliul Local 
Piscu 

Plan de achiziții 
aprobat în CA 

Dotarea sălilor de clasă cu 
laptop, camere web, 
videoproiector 
Achiziția și distribuirea către 
elevi și cadre didactice a 
dispozitivelor necesare 
derulării lecțiilor online. 
Asigurarea accesului la 
platforma de invățare 
securizată online 

 

2.2. Identificarea de parteneri/ 
surse de finanțare ce pot 
susține activități educative 
de tip ,,Școala de după 
școală” ce pot veni în 
sprijinul elevilor ce aparțin 
grupurilor de risc 
vulnerabile. 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația 
specifică 

Grup de lucru  După 
caz 

Director  
CA  

 Depunerea 
cererilor de 
finanțare 

Identificarea grupurilor țintă 
a partenerilor 
și a surselor de finanțare 
Scrierea cererilor și a 
proiectelor de 
finanțare 
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O.3. Promovarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice, asigurarea transparenței decizionale la nivel de școală  

O 3.1 Asigurarea unui sistem de control managerial intern eficient  prin elaborarea şi monitorizarea aplicării documentelor proiective  şi a procedurilor pentru toate grupurile de lucru din 

unitate 

O 3.2 Crearea unor canale de informare rapidă a tuturor angajaților privind modificările  legislative în vederea aplicării corecte și la timp a acestora 

O 3.3  Aplicarea procedurilor de evaluare periodică a activității personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

3.1. Elaborarea şi monitorizarea 
aplicării documentelor 
proiective  şi a procedurilor 
pentru toate grupurile de lucru 
din unitate 

 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația specifică Personalul angajat După caz Resp. SCIM 
Resp CEAC 

CA 

Procedurile de lucru pe 
compartimente sunt 

actualizate periodic în 
conformitate cu 

legislația specifică 

Registrul 
procedurilor pe 

compartimentente 
Mapa SCIM 
Mapa CEAC 

3.2. Crearea unor canale de 
informare rapidă a tuturor 
angajaților și a beneficiarilor 
direcți și indirecți privind 
modificările  legislative în 
vederea aplicării corecte și la 
timp a acestora 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația specifică Personal didactic 
Beneficiari direcți și 

indirecți 

Permanent  Director  
Resp. Comunicare cu 

presa 

Informarea corectă și 
rapidă a persoanelor 

interesate  

Pagina web a unității 
Platforma 24 EDU 

3.3. Aplicarea procedurilor de 
evaluare periodică a activității 
personalului didactic, didactic 
auxiliar și nedidactic 

SV 

SG 

SR 
 

Legislația specifică Personalul angajat Anual  Director  
CA 

Respectarea 
procedurilor de 

evaluare a personalului 
și a calendarului 

specific 

Fișele postului 
Fișe de 

autoevaluare/ 
evaluare anuală 
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DOMENIUL DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE/ MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

O.1. Corelarea ofertei educaționale cu nevoile comunității locale pentru a asigura cele mai bune șanse de  acces a  tuturor absolvenților fiecărui nivel de școlarizare într-o 
formă superioară de învățământ. 
O 1.1 Fundamentarea  planului de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 și constituirea rețelei unităților preșcolare și școlare de la nivelul comunei Piscu.   
O 1.2. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu licee şi scoli de arte şi meserii în vederea asigurării unei orientări școlare și profesionale cât mai cuprinzătoare. 
O.1.3. Realizarea unui parteneriat pentru educație cu instituțiile de cultură locale în vederea dezvoltării unor acțiuni de sprijinire a elevilor care provin din familii aflate în dificultate. 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

1.1. Constituirea rețelei unităților 

preșcolare și școlare de la 

nivelul comunei Piscu 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Preșcolari  
Elevi 

Personal angajat 

Noiembrie-decembrie 
2020 

CA  
Director  

Actualizarea rețelei 
școlare  

Aprobarea planului 
de școalrizare și 
rețelei școlare de 

către CL Piscu și IȘJ 
Galați 

1.2. Asigurarea unei orientări 

școlare și profesionale cât mai 

cuprinzătoare pentru oferirea 

celor mai bune șanse 

absolvenților clasei a VIII-a 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Elevii din clasele 
VII-VIII 

 

Permanent Diriginți 
Consilier psihologic 

Director  

Includerea tuturor 
absolvenților de 

gimnaziu în clasa a IX-
a la profiluri agreate de 

ei 

Realizarea unor 
proiecte de 

parteneriat cu licee 
şi scoli de arte şi 
meserii din județ  

1.3. Acțiuni de sprijinire a elevilor 

care provin din familii aflate în 

dificultate 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Elevii din grupuri 
vulnerabile  

Permanent  Director 
Educatoare 
Învățători 
Diriginți  

Derularea unor 
programe sociale de 

sprijin: 
-burse sociale 
-burse de merit 

-excursii sponsorizate 
-rechizite gratuite etc 

Realizarea unui 
parteneriat pentru 

educație cu Biserica 
și CL Piscu 

 
O.2. Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă în rândul: preșcolarilor și elevilor noștri, a părinților acestora și a membrilor comunității Piscu 
O 2.1. Menținerea activă a  parteneriatului cu părinţii în scopul  implicării acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor opționale și extracurriculare; 
O.2.2 Realizarea de parteneriate cu alte instituții din comunitate/ ONG-uri pentru realizarea de activități extracurriculare; 
O.2.3. Colaborarea cu Consiliul Local Piscu pentru realizarea unor proiecte locale de acțiune în comunitate cu implicarea actualilor elevi dar și a foștilor elevi în vederea creării unei rețele 
de acțiune comunitară. 
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OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

2.1 Menținerea activă a  

parteneriatului cu părinţii în 

scopul  implicării acestora în 

pregătirea şi desfăşurarea 

activităţilor opționale și 

extracurriculare 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Părinții și bunicii 
preșcolarilor și 

elevilor 

Semestrial  Consilier educativ 
Resp.SNAC 

Cel puțin 50 % din 
părinții preșcolarilor și 

elevilor participă la 
activitățile organizate  

Implicarea părinților 
în pregătirea şi 
desfăşurarea 

activităţilor opționale 
și extracurriculare 

2.2 Realizarea de parteneriate cu 

alte instituții din comunitate/ 

ONG-uri pentru realizarea de 

activități extracurriculare 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Personal didactic 
Preșcolari/ Elevi  

Semestrial  Grupul de lucru al 
proiectelor  

Derularea proiectelor: 
Digitaliada-anul IV 

Creativ la sat- anul II 
 

Incheierea unor 
parteneriate sociale 
cu diferite Fundații –

Orange Ro 

2.3 Colaborarea cu Consiliul Local 

Piscu pentru realizarea unor 

proiecte locale de acțiune în 

comunitate cu implicarea 

actualilor elevi dar și a foștilor 

elevi în vederea creării unei 

rețele de acțiune comunitară 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Personal didactic 
Preșcolari/ Elevi 

Semestrial  Director  
Consilier educativ 

Resp.SNAC 
Delegatul primarului in 

CA 
Consilieri locali membri 

în CA 

Derularea unor 
programe de tip 
voluntariat pentru elevi: 
Sprijin în realizarea 
temelor 
Susținerea de 
spectacole 
Participarea la ateliere 
de lucru tematice  

Crearea unei rețele 
de acțiune în 

localitate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN  MANAGERIAL ANUAL                                                                                                                  SCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE LUCHIAN” PISCU-GALATI 2020-2021 
 

Pagina 34  

    

 

O.3. Implementarea  de programe comunitare și de proiecte educaționale menite să asigure vizibilitatea instituției la nivel local, județean, național 

O 3.1. Promovarea colaborării cu Primăria, Poliția, Dispensarul medical, Biserica în vederea conceperii unor proiecte comune de menținere a unui climat sigur și sănătos pentru 
preșcolari/elevi. 
O 3.2. Identificarea unor parteneri noi care să susțină/dezvolte acțiunile școlii în comunitatea locală. 
O 3.2. Colaborare cu ONG- uri pentru realizarea de acțiuni de voluntariat în comunitatea locală, asigurarea desfășurării și a creșterii calității programelor de includere a elevilor în proiecte 
de educație pentru sănătate, educație civică, educație financiară, educație de protecție a mediului etc 

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

3.1. Inițierea proiectelor de acțiune 

în comunitatea locală  

menținere a unui climat sigur și 

sănătos pentru preșcolari/elevi 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Preșcolari/ Elevi 
Personalul didactic 

Semestrial  Director  
Consilier educativ 
Angajați ai poliției, 

preoții, medici 
 

Derularea programelor 
de prevenire a violenței 

în mediul școlar și în 
comunitatea locală 

Promovarea 
colaborării cu 

Primăria, Poliția, 
Dispensarul 

medical, Biserica 

3.2. Identificarea unor parteneri noi 

care să susțină/dezvolte 

acțiunile școlii în comunitatea 

locală. 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Preșcolari/ Elevi 
Personalul didactic 

Semestrial Director  
CA 

Derularea 
 activităților propuse in 

cadrul proiectelor 

Incheierea unor 
contractelor de 

parteneriat  

3.3. Includerea elevilor în proiecte 

de educație pentru sănătate, 

educație civică, educație 

financiară, educație de 

protecție a mediului etc 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Preșcolari/ Elevi 
Personalul didactic 

Vacanța de vară  Grupuri  de lucru  Nr. de activități 
realizate 

Nr.de elevi implicați 
Nr de părinți implicați  

 

Realizarea de 
acțiuni de voluntariat 

în comunitatea 
locală de educație 
pentru sănătate, 
educație civică, 

educație financiară, 
educație de 

protecție a mediului 
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O.4. Promovarea corpului profesoral prin schimburi de bune practici în cadrul unor proiecte/ parteneriate școlare 
O. 4.1. Identificarea partenerilor și incheierea de parteneriate școlare/ instituționale  

OB 
ACŢIUNI  

SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 
PERFORMANŢĂ 

ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

4.1. 
Identificarea partenerilor și 

incheierea de parteneriate 

școlare/ instituționale 

SV 

SG 

SR 
 

Legislație specifică Personalul didactic Semestrial  Grupuri  de lucru  Nr. de activități 
realizate 

Nr de participanți 
 

Incheierea 
parteneriatelor  

 
O.5. Crearea  unui parteneriat real între școală și comunitatea locală cu respectarea principiului de dialog social  
O 5.1. Promovarea în mediul fizic și on-line, a desfășurării de proiecte și programe educative în vederea implicării membrilor comunității în derularea unor activități cu elevii. 

 
OB 

ACŢIUNI  
SCENARIUL  RESURSE  RESPONSABILI  INDICATOR DE 

PERFORMANŢĂ 
ELEMENTE DE 
FEED-BACK/ 
REZULTATE 
AŞTEPTATE 

MATERIALE  UMANE  DE TIMP 

5.1. Promovarea în mediul fizic și 
on-line, a desfășurării de 
proiecte și programe educative 
în vederea implicării membrilor 
comunității în derularea unor 
activități cu elevii. 

 

SV 

SG 

SR 
 

Pagina web a școlii 
 

Personal didactic  
Elevi  

Periodic  Echipa redacțională  Nr de apariții ale 
revistei 

Nr de articole 
Nr de beneficiari  

Publicarea 
semestrială a 

revistei școlii Opinia 
cu prezentarea celor 

mai importante 
aspecte din viața 

școlii 

 

 MONITORIZAREA PLANULUI OPERAȚIONAL   

Se va realiza pe parcursul anului şcolar, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resursele în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.  

Instrumente de monitorizare: 

 Observația sistematică;  
 chestionare aplicate elevilor / părinților / autorităților locale; 
 discuţiile cu elevii; 
 asistenţe/interasistențe la ore; 
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EVALUAREA PLANULUI OPERAȚIONAL 

Se va realiza atât o evaluare de parcurs, cât și la final anului şcolar. Criteriile de evaluare vor fi indicatorii de performanţă proiectați;  

Instrumente de evaluare 

 rapoarte comparative dintre performanţele obţinute şi cele așteptate; vor fi urmate de acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.  
 autoevaluare; 
 interevaluări; 
 observaţii pe baza instrumentelor de monitorizare; 
 fişe de apreciere; 

 

RESPONSABILITĂŢI 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 

sunt distribuite astfel: 

 Directorul unității școlare pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 
 Responsabilii comisiilor pentru curriculum și CEAC  pentru creşterea randamentului şcolar; 
 Consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE SI EVALUARE: 

             

 

 

  Intocmit de : director – prof. Vrînceanu Anișoara 

Tipul activității 
Responsabilitatea  

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa  

monitorizării 

Perioada  

întâlnirilor de analizã 

 Întocmirea instrumentelor de monitorizare  Director  

CEAC 

Lunar Noiembrie 

Aprilie 

 Monitorizarea periodicã a implementãrii acţiunilor individuale CEAC Trimestrial Decembrie 

Iunie 

 Urmãrirea progresului în atingerea ţintelor CA Anual Iulie 

 Măsurarea  impactului asupra beneficiarilor direcți și indirecți CEAC Semestrial Decembrie  

Mai 

 Actualizarea acţiunilor din planul  managerial în lumina evaluãrii CA semestrial Septembrie/februarie  


