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Nr. 268/M/24.04.2020          Aprobat în ședința CA al I.Ș.J. Hunedoara 
              din data de 27.04.2020 
 
 

PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR  

PENTRU SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 

Prezentul document este realizat în baza O.M.E.C. nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului 
de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar și a Planului Național de intervenție educațională pentru situația suspendării 
cursurilor din învățământul preuniversitar. 

Nr. 
crt. Direcții de acțiune Măsuri la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara TERMEN RESPONSABILI 

1.  

Asigurarea cadrului 
legal pentru 
desfășurarea 

activității didactice în 
mediul on-line 

Elaborarea planului județean de intervenție educațională pentru situația suspendării 
cursurilor din învățământul preuniversitar. 24 aprilie 2020 Comisia de 

elaborare 
Transmiterea în teritoriu a precizărilor MEC/DGIP privind actualizarea fișelor 
posturilor cadrelor didactice, incluzând atribuții specifice și indicatori de 
performanță referitor la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare 
on-line. 

aprilie 2020 Compartimentul 
MRU 

2.  

Colaborarea și 
comunicarea 

permanentă cu toți 
partenerii 

educaționali, în 
vederea asigurării 

resurselor necesare 
desfășurării activității 

online. 

Transmiterea instrucțiunilor MEC care vizează modul de completare al SIIIR către 
unitățile de învățământ. aprilie-mai 2020 

Serviciul 
informatizare I.S.J. 
Hunedoara 

Monitorizarea completării SIIIR de către unitățile de învățământ cu informații 
relevante. aprilie-mai 2020 

Serviciul 
informatizare I.S.J. 
Hunedoara 

Centralizarea bazei de date cu nevoile de echipamente IT / conexiune la internet 
ale cadrelor didactice și elevilor din județ. aprilie 2020 

Serviciul 
informatizare I.S.J. 
Hunedoara 

Colaborarea cu administrațiile publice locale și Consiliul Județean Hunedoara în 
vederea stabilirii de măsuri pentru facilitarea conectării elevilor la mediul on-line. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea I.Ș.J. 
Hunedoara 
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Extinderea rețelei de parteneri, colaborarea cu autorități și instituții publice, 
universități, organizații non-guvernamentale, asociații etc. pentru dezvoltarea de 
resurse educaționale deschise, platforme de învățare online, aplicații digitale, 
emisiuni TV și radio și alte resurse. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

C.C.D. Hunedoara 

3.  

Asigurarea resurselor 
educaționale pentru 
desfășurarea predării 

on-line 

Diseminarea informațiilor cu privire la platformele educaționale disponibile 
http://forum.isj.hd.edu.ro/viewforum.php?f=360&sid=a79f962b1ce334906cec338bd1
45982c 
http://ccdhunedoara.ro/?a=13&b=4&c=1 

aprilie 2020 

Serviciul 
informatizare  
I.Ș.J. Hunedoara  
C.C.D. Hunedoara 

Diseminarea testelor antrenament transmise de CNEE pe forumul Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Comisiile județene 

Elaborarea unor exemple de resurse educaționale (inclusiv televizate) 
Actualizarea topicului „Învățare on-line” de pe pagina de web a Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Inspectorii școlari 
Metodiști CCD 

Adaptarea procedurii C.C.D. Hunedoara,privind colectare a materialelor RED, prin 
facilitarea transmiterii online, în vederea îmbunătății bibliotecii RED existente aprilie 2020 C.C.D. Hunedoara 

4.  

Organizarea și 
desfășurarea 

procesului de învățare 
on-line în unitățile de 
învățământ din județ 

Stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se 
recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată aprilie 2020 

Conducerea unității 
de învățământ, 
cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Utilizarea platformei/aplicației selectate pentru organizarea periodică a consiliilor 
profesorale 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea unității 
de învățământ, 
cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Realizarea unui program săptămânal care include activități on-line pentru fiecare 
grupă/clasă/disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora. 
Se recomandă reorganizarea orarelor în sensul includerii a maximum: 
- 2 activități/zi la învățământul preșcolar (a câte aprox. 30 min fiecare); 
- 3 activități/zi la învățământul primar (a câte aprox. 30 min fiecare); 
- 3 activități/zi la învățământul gimnazial (a câte aprox. 40 min fiecare); 
- 4 activități/zi la învățământul liceu (zi, seral, FR), învățământ profesional și 
profesional dual  (a câte aprox. 40 min fiecare). 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea unității 
de învățământ, 
cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Informarea părinților cu privire la perioada de suspendare a cursurilor și modalitatea aprilie 2020 Cadrele didactice și 
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de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la 
drepturile și obligațiile acestora, stabilite la art. 11 și 12 din OMEC 4135/2020. 

profesorii diriginți 

Participarea la sesiunile on-line organizate de inspectorul școlar coordonator al 
disciplinei/metodiști/responsabili de cercuri metodice pentru transferul de bune 
practici în învățarea on-line. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Proiectarea și desfășurarea activității suport pentru învățarea on-line, în mod 
responsabil. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Elaborarea, adaptarea și selectarea resurselor educaționale și a instrumentelor de 
evaluare aplicabile on-line pentru înregistrarea progresului elevilor. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Oferirea unui feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la 
activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Valorificarea progresului înregistrat de elevi în perioada desfășurării cursurilor on-
line, la reluarea activității de predare-învățare-evaluare, prin calificative/note, cu 
acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal. 

După reluarea 
cursurilor 

 

Cadrele didactice și 
profesorii diriginți 

Stabilirea modalității de monitorizare a realizării activităților on-line de către 
cadrele didactice (fișe de activitate săptămânală etc.). aprilie 2020 Conducerea unității 

de învățământ 
Identificarea și aplicarea modalității de susținere a activității pentru posibile cazuri 
speciale cauzate de lipsa de tehnologie, de competențe digitale ale cadrelor 
didactice (mediul rural izolat) sau de situația elevilor cu CES. 
 

aprilie 2020 

Inspectorii 
coordonatori 
Conducerea unității 
de învățământ 

Elaborarea și implementarea unui plan remedial pentru elevii care din diferite 
motive nu au participat la activitățile on-line împreună cu colegii lor sau au 
continuat activitatea de învățare sub altă formă decât on-line (grup WhatsApp, fișe 
de lucru transmise la domiciliu etc.) 

După reluarea 
cursurilor   

Conducerea unității 
de învățământ 

Aplicarea mecanismelor de colectare a feedbackului de elevi, părinți , cadre 
didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea 
activității suport pentru învățarea on-line. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea unității 
de învățământ 
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Analiza feedbackului și luarea unor măsuri care să conducă la îmbunătățirea 
accesului la educație, a participării elevilor și cadrelor didactice la programul on-
line, în vederea asigurării calității activității. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea unității 
de învățământ 

5.  

Coordonarea și 
monitorizarea 
organizării și 
desfășurării 

activităților suport 
pentru învățarea on-
line în învățământul 

preuniversitar 

Transmiterea în teritoriu a informațiilor cu privire la deciziile adoptate la nivel 
național pe durata suspendării cursurilor, care au impact asupra activității unităților 
de învățământ. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea I.Ș.J. 
Hunedoara 

Elaborarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic. aprilie 2020 C.C.D. Hunedoara 
Identificarea și analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea 
competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare evaluare 
prin instrumente specifice 

aprilie 2020 C.C.D. Hunedoara 

Facilitarea organizării sesiunilor de formare și webinare adresate cadrelor didactice 
pentru utilizarea instrumentelor de lucru utile în activitatea de învățare on-line 

Permanent, până 
la finalul anului 

școlar 
C.C.D. Hunedoara 

Participarea cadrelor didactice la activitățile de formare și webinarele organizate de 
C.C.D. Hunedoara sau la alte activități de formare recomandate de MEC, ISJ și 
conducerea unității de învățământ. 

Permanent, până 
la finalul anului 

școlar 

Cadrele didactice, 
conducerea 
unităților de 
învățământ 

Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea on-line 
în unitățile de învățământ din județ. 

Permanent, până la 
finalul anului școlar 

Conducerea I.S.J. 
Hunedoara 

6.  

Realizarea 
instrumentelor de 
colectare a datelor 

din sistemul de 
învățământ 

Sprijinirea unităților de învățământ în elaborarea unor instrumente personalizate. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

C.J.R.A.E. 
Hunedoara 

Elaborarea de instrumente de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre 
didactice la nivel județean aprilie 2020 C.J.R.A.E.  

Hunedoara 
Elaborarea de chestionare de satisfacție pentru cadre didactice, privind activitățile 
suport desfășurate de C.C.D. Hunedoara  aprilie 2020 C.C.D. Hunedoara 

Postarea chestionarelor pentru elevi, părinți, cadre didactice, sub forma de Google 
docs, pe pagina de web a I.Ș.J. Hunedoara și C.C.D. Hunedoara. 
Centralizarea datelor colectate la nivel județean și identificarea unor situații 
speciale. 

aprilie 2020 

Serviciul 
informatizare  
I.Ș.J. Hunedoara  
C.C.D. Hunedoara 

7.  Monitorizarea 
realizării  procesului 

Centralizarea săptămânală a rapoartelor sintetice privind modul de organizare și 
desfășurare a activităților on-line în unitățile de învățământ din județ 

Permanent, în 
perioada în care 

Inspectorii 
coordonatori ai 
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INSPECTOR  ŞCOLAR GENERAL, 
 

prof. ILIE PÂRVAN 
 

 
 
Grupul de lucru pentru întocmirea Planului Județean de Intervenție Educațională: 

prof. dr. Mate Marta - inspector școlar general adjunct; 

de învățare on-line în 
unitățile de 

învățământ din județ 

sunt suspendate 
cursurile 

unităților de 
învățământ 

Analiza  organizării și desfășurării activităților on-line în unitățile de învățământ din 
județ în baza rapoartelor sintetice și a chestionarelor de feedback. 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Inspectorii școlari 

Identificarea, îndrumarea și controlul situațiilor speciale, semnalate de actorii 
educaționali  

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Inspectorii școlari 

Organizarea sesiunilor on-line cu cadrele didactice pentru transferul de bune 
practici în învățarea on-line, la care sunt invitate  
 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Inspectorii școlari 
Responsabilii 
cercurilor metodice 
Profesorii metodiști 

8.  

Reglarea procesului 
de predare-învățare-

evaluare în mediul on-
line prin utilizarea 

datelor rezultate din 
feedback 

Prelucrarea, analiza și sinteza periodică a aplicării instrumentelor de colectare a 
feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice (Raport). 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

C.J.R.A.E.  
Hunedoara 

Transmiterea de raportări cu privire la organizarea și desfășurarea activității suport 
pentru învățarea on-line, conform formatului și termenelor stabilite de MEC 

Permanent, în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea I.Ș.J. 
Hunedoara 

Actualizarea periodică a planului județean. 

Periodic,  în 
perioada în care 
sunt suspendate 

cursurile 

Conducerea I.Ș.J. 
Hunedoara 
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prof. dr. Ilina Lavinia - inspector școlar general adjunct; 
prof. Almășan Adriana - director Casa Corpului Didactic Hunedoara; 
prof. Balaci Mihaela - director C.J.R.A.E. Hunedoara; 
prof. Berbeceanu Gabriela - inspector școlar pentru educație timpurie; 
prof. Stănculescu Adelina - inspector școlar pentru învățământ primar; 
prof. Bălici Claudia - inspector școlar pentru învățământ special; 
prof. Bauman Cristina - inspector școlar pentru Biologie/Chimie; 
prof. dr. Manolea Mihaela - inspector școlar pentru management; 
Rusu Paul - președintele SIP Hunedoara; 
Dinu Adrian - reprezentantul părinților; 
Tutunaru Oana - reprezentantul elevilor. 
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