
 
 

 

 

 

    

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONSFĂTURILOR JUDEȚENE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

DISCIPLINA 

LOCAȚIA/MODALITA

TEA DE 

DESFĂȘURARE (online, 

scrisoare metodica etc.) 

DATA ȘI ORA OBS. 

Limba şi literatura 

română / limbi 

clasice (limba latină, 

limba greacă veche)  

on-line (adresa de 

conectare pe googlemeet 

se va transmite prin e-

mail responsabiliilor de 

cerc) 

22 septembrie 

2020, ora 16.00 

responsabili cercuri 

metodice / metodiști / 

membri Consiliul 

Consultativ  

24 septembrie 

2020, ora 16.00 

responsabili cercuri 

metodice / câte un cadru 

didactic delegat pentru 

fiecare unitate școlară 

(urban și rural)  

28 septembrie 

2020, ora 15.00 

cadre didactice care 

predau limba latină 

(gimnaziu și liceu)  

30 septembrie 

2020, ora 15.00 

cadre didactice înscrise / 

care se înscriu la 

definitivat / grade 

didactice  

Limba şi literatura 

engleză 

on-line/scrisoare 

metodica 

17 septembrie 

2020, ora 15.00 

cadre didactice din județ 
Limba şi literatura 

franceză 

on-line/scrisoare 

metodica 

18 septembrie 

2020, ora 15.00 

Limba şi literatura 

germană 

on-line/scrisoare 

metodica 

17 septembrie 

2020, ora 15.00 

Istorie și discipline 

socio-umane 
online 

14 septembrie 

ora 14.00 
cadre didactice din județ 

Învăţământ 

preprimar 
online 

11 septembrie 

2020, ora 9.00 
cadre didactice din județ 

    
21 septembrie 

2020, ora 13.00 

centru metodic din zona 

Târgu-Bujor și rural 

aferent 

Învăţământ primar online 
22 septembrie 

2020, ora 13.00 

centru metodic din zona 

Tecuci și rural aferent 

    
23 septembrie 

2020, ora 13.00 

centru metodic din zona 

Galati și rural aferent 

Religie 

 

 

 

on-line 

21 septembrie 

2020, ora 15.00 
cadre didactice  



 
 

 

 

 

Biologie, farmacie, 

asistență medicală 
on-line+scrisoare 

metodică 

23 septembrie 

2020, ora 14.00 
responsabili comisii 

metodice 

Chimie scrisoare metodică 

Matematică online 
17 septembrie 

2020, ora 13.00 

responsabili comisii 

metodice 

Fizică scrisoare metodică 

Geografie scrisoare metodică 

Informatică online 
19 septembrie 

ora 9,00 
cadre didactice din județ 

Arte 

Sala Amfiteatru a 

Liceului de Arte ”D. 

Cuclin” Galați 

14 septembrie 

ora 10,00 

cadre didactice educație 

plastică și educație 

muzicală (inv. vocațional) 

19  septembrie 

ora 10,00 

cadre didactice educație 

plastică și educație 

muzicală (inv. de masă)  

Educaţie fizică şi 

sport 
Club Sportiv Școlar 

Tecuci  

16 septembrie 

2020, ora 17.30 

cadre didactice din zona 

Tecuci și rural aferent 

  

Colegiul Național ”Vasile 

Alecsandri”  Galați, 

curtea exterioară 

17 septembrie 

2020,       ora 

9.30-10.30 

școlile 

gimnaziale,                    

ora 11.00-12.00 

liceele 

cadre didactice din zona 

Galați, zona Târgu-Bujor 

și  rural aferent celor două 

zone 

Discipline tehnice   online 
17 septembrie 

2020, ora 10.00 

directori, directori-adjuncți 

unități școlare profil 

tehnic, responsabili arie 

curriculară tehnologii 

Educaţie tehnologică online 
18 septembrie 

2020, ora 12.00 
cadre didactice din județ 

Învăţământ special şi 

integrat 
scrisoare metodică 

Învăţământ pentru 

rromi şi alte 

minorităţi 

scrisoare metodică 



 
 

 

 

 

Educație 

permanentă 
se va anunța ulterior 

Responsabili 

proiecte și programe 
se va anunța ulterior 

Membrii/responsabil

i comisie pentru 

curriculum/perfectio

nare + metodiști 

online 
24 septembrie 

2020, ora 14.00 

membrii/responsabili 

comisie pentru 

curriculum/perfectionare, 

metodisti 

Limba 

latină+Bibliotecari 

on-line (adresa de 

conectare pe googlemeet 

se va transmite prin e-

mail responsabiliilor de 

cerc) 

01 octombrie 

2020, ora 14.00 

bibliotecari școlari / 

responsabili CDI (urban și 

rural) 

 


