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TEMATICA ȘI GRAFICUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Avizat în C.P. din 01.09.2022 

Aprobat în C.A. din 01.09.2022 

NR.  

CRT. 
DATA TEMA PROPUSĂ RESPONSABIL 

1. 
1 sept. 2022 

 

• Prezentarea structurii anului școlar 2022-2023; Director 

• Prezentarea atribuțiilor consiliului profesora; Director 

• Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de diferențe; Diriginții 

• Analiza rezultatelor obținute de către absolvenții 2022 la BACALAUREAT; Director  

• Alegerea secretarului C.P.; 

• Avizarea tematicii CP și CA pentru anul școlar 2022-2023; 

• Alegerea cadrelor didactice membre (vot secret) în Consiliul de Administrație pentru anul 

școlar 2022- 2023; 

Toate cadrele didactice 

• Validarea încadrării și repartizării diriginților pentru anul școlar 2022-2023; Director 

• Validarea fișelor de autoevaluare (revizuite) ale personalului didactic și didactic auxiliar 

pentru anul școlar 2022-2023;  
Director 

• Prezentarea rapoartelor de activitate ale responsabililului Comisiei de Curriculum pentru 

anul școlar 2021-2022; 
Responsabil comisie 

• Prezentarea Codului de etică și conduită profesională pentru cadrele didactice  Director 

• Dezbaterea și aprobarea ROF (Regulamentul de organizare și funcționare) și RI 

(Regulament intern);  
Director 

• Dezbaterea și avizarea planului managerial anual pentru anul școlar 2022-2023, Graficul 

de control;  
Director 
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• Stabilirea diriginților și a responsabilităților pe săli de clasă; 
Membri Consiliului 

Profesoral 

• Măsuri organizatorice privind începerea anului școlar 2022-2022 (repartizarea sălilor de 

clasă, a diriginţilor, distribuirea manualelor, organizarea primei zile de şcoală, tematica 

primei ore de dirigenție, prezentarea tematicii pentru Instructajul general privind securitatea 

și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor); 

Director 

Cadre didactice 

• Constituirea comisiilor și reorganizarea comisiilor permanente din cadrul pentru anul școlar 

2022-2023; 
Toate cadrele didactice 

• Stabilirea Ariilor Curriculare și a responsabililor acestora; 
Membri Consiliului 

Profesoral 

• Desemnarea coordonatorului pentru proiecte si programe educative școlare și extrașcolare Toate cadrele didactice 

• Comunicarea datelor limită pentru definitivarea orarului școlii, a graficului pentru instruire 

practică și a schimburilor; 

Membri Consiliului 

Profesoral 

• Definitivarea normelor didactice și a orelor atribuite în sistem de plata cu ora pentru cadrele 

didactice titulare în anul școlar 2022 – 2023; 
Director 

• Definitivarea normelor didactice și a orelor atribuite în sistem de plata cu ora pentru cadrele 

didactice suplinitoare în anul școlar 2022 – 2023; 
Director 

• Dezbaterea Planului de Acreditare pentru profilul Turism/ Turism și alimentație; Director 

• Stabilirea programului orar (45 de minute ora de curs, 5 minute pauza, pauza mare 15 

minute și 45 de minute ora de curs, 5 minute pauza pentru schimbul de seral/ postliceal) pe 

durată determinată datorită desfășurării lucrărilor de reabilitare, modernizare și utilizarea 

unui corp de școală a două școli; 

Director 

Cadre didactice 

• Aprobarea tematicii Consiliului Profesoral; Toate cadrele didactice 

• Aprobarea tematicii Consiliului de Administrație; Toate cadrele didactice 

• Analiza activităților științifice la  Casa oamenilor de știință; Cadre didactice Coord. 

Roxana Ciobanu 

• Instructajul periodic al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea în muncă, 

prevenirea și stingerea incendiilor; 
Responsabil SSM și PSI 

• Dezbaterea  planului  de  măsuri  pentru  pregătirea  elevilor  în  vederea  susţinerii    

Bacalareatului; 
Director 
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2. 11.oct. 2022 

• Aprobarea Planului managerial pentru anul școlar 2022 – 2023; Director 

• Aprobarea Planului operațional pentru anul școlar 2022 – 2023; Director 

• Analiza Raportului privind activitatea desfășurată în cadrul instituției școlare în anul 2022 – 

2023; 
Director 

• Analiza Raportului privind starea și calitatea învățământului în cadrul instituției școlare în 

anul 2022 – 2023; 
Director 

• Prezentarea și analiza Raportului de autoevaluare internă pentru anul școlar 2021-2022 în 

vederea finalizării (RAEI);  

• Informare hotărâri CEAC; 

CEAC 

• Stabilirea activităților educative școlare și extrașcolare  pentru anul școlar 2022-2023; Cadrele didactice 

• Propunerea Planului de Autorizare pentru profilul Tehnician în Administrație; Director 

• Propunerea programelor de formare continuă pentru anul școlar în curs, plecând de la oferta 

de formare a CCD;  

Responsabil comisie 

Mentorat Didactic și formare 

în carieră didactică 

• Prezentarea Planului Managerial pentru formarea în carieră didactică; 

Responsabil comisie 

Mentorat Didactic și formare 

în carieră didactică 

• Analiza activității instructiv-educative a cadrelor didactice care se înscriu la examenele de 

obținere a gradelor didactice; 

Responsabil comisie 

Mentorat Didactic și formare 

în carieră didactică 

• Aprobarea categoriilor de burse al anului școlar 2022 – 2023 în conformitate cu 

O.M.E.C.T.S. din 5379/2022; 

Responsabil Comisia de 

acordarea burselor 

• Propunerea simulării în cazul situațiilor de urgență; 
Responsabil 

Comisia de SSM și PSI 

• Prezentarea și aprobarea Proiectului programului privind activități educative și extrașcolare 

• Stabilirea calendarului activităților educative școlare și extrașcolare; 

Director 

Coordonatorul pentru 

programe și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 
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• Prezentarea activităților Proiectului Salonul Literar Artistic ”Artă prin Educație”; Director 

Cadre didactice 

• Prezentarea activităților Proiectului Cercului Științific ”Exploratorii Universului”; Director 

Cadre didactice 

• Analiza activităților  ”Ziua internațională a nonviolenței”; Cadre didactice; Responsabil 

Dumitrache Rena 

• Prezentarea activităților  ”Balul bobocilor”; Director 

Diriginți 

• Dezbaterea și aprobarea tuturor planurilor manageriale anuale ale comisiilor și comisiilor 

de lucru; 

Resp. Com. met și comisii de 

lucru 

• Dezbaterea Planului de Autorizare pentru profilul Tehnician în Administrație; Director 

• Aprobarea graficului Consiliilor profesorale cu tematică metodico – științifică; Director 

• Aprobarea graficului de concediu a cadrelor didactice și nedidactice; Director 

• Dezbaterea și aprobarea graficului pregătirii pentru Bacalaureat; Director 

• Dezbaterea și aprobarea graficului pentru pregătiri remediale ale elevilor;  Director 

• Analiza rezultatelor obținute la testele inițiale și Stabilirea Planurilor de înbunătățire a 

rezultatelor; 

Responsabilii Comisiilor 

metodice 

• Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate elevilor și părinților; Diriginții 

• Probleme de disciplină și absenteism în rândul elevilor. Diriginții 

    

3. 8.Nov.2022 

•  Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate personalului didactic; 
Resp. cu aplicarea 

chestionarelor 

• Probleme de disciplină și absenteism în rândul elevilor; Diriginții 

• Analiza activităților  ”Ziua internațională a toleranței”; 
Cadre didactice;  

Responsabil Roxana Ciobanu 

• Evaluarea frecvenței școlare a elevilor în perioada sept.-oct. 2022; Diriginții 

• Analiza nevoilor de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice ale 

personalului didactic al unităţii; 

Responsabil comisie 

Mentorat Didactic și formare 

în carieră didactică 
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• Proiectarea activităților extracurriculare Ziua internațională a României, în imagini și 

culori”; 
Cadre Didactice 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria curriculară Limbă și comunicare; 
Responsabil Comisie 

Curriculum 

• Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat. 
Profesorii de specialitate a 

examenelor de bacalaureat 

    

4. 6.Dec. 2022 

• Prezentarea propunerilor de activități pentru includere în programul activităților 

extracurriculare Școala altfel; 

Coordonatorul pentru 

programe și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

• Analiza activităților  ”Târgul de Carte Gaudeamus”; Cadre didactice 

• Avizarea proiectul planului de școlarizare 2022-2023; Director  

• Probleme de disciplină și absenteism în rândul elevilor; Diriginții 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria Curriculară Om și Societate; 
Responsabil Comisie 

Curriculum 

• Analiza notării ritmice a elevilor; 

• Monitorizarea frecvenței și disciplinii școlare; 

Responsabil Comisie pentru 

verificarea ritmicităţii notării, 

monitorizarea frecvenței și 

disciplinei școlare 

• Informare hotărâri CEAC. Responsabil CEAC 

    

5 10 Ian.2023 

• Măsuri pentru organizarea Concursului  ”Eminescu este Patria Limbii Române”; 
Director 

Cadre Didactice 

• Analiza activităților săptămânii Nonviolenței – Plus Armonie, Minus violență; 
Cadre didactice; Responsabil 

Dumitrache Rena 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria Educație fizică și sport; 
Responsabil Comisie Arie 

Curriculară 

• Avizarea ofertei de CDL pentru anul școlar 2023-2024; Resp. com. Curriculum 

• Informare hotărâri CEAC; Responsabil CEAC,  
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6. 7 Feb. 2023 

• Analizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2022-2023; Directorul 

 

• Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor; Diriginții 

• Analiza activităților Zilei Internaționale a cititului; Cadre didactice 

• Instructajul periodic al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea în muncă, 

prevenirea și stingerea incendiilor; 

Responsabil Comisia de SSM 

și PSI 

• Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore desfășurate până atunci;  

• Informare hotărâri CEAC; 
Resp. CEAC 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria curriculară Tehnologii (Prelucrarea 

lemnului); 

Responsabil Comisie Arie 

Curriculară 

• Prezentarea prevederilor, calendarului, conţinuturilor și procedurilor privind organizarea  

simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat  naţional în anul şcolar 2022 – 2023 
Director 

• Stabilirea componenței comisiei privind organizarea şi simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat  naţional în anul şcolar 2022 – 2023; 
Director 

• Monitorizarea frecvenței și disciplinei școlare; 

Responsabil Comisie pentru 

verificarea ritmicităţii notării, 

monitorizarea frecvenței și 

disciplinei școlare 

• Prezentarea referatelor metodico - științifice Cadrele didactice 

• Analiza activităților Simpozionului ”Constantin Brâncuși, poetul glasului lemnului Etern” Cadre didactice 

    

7. 7 Mar.2023 

• Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDL; Resp. Com. Curriculum 

• Măsuri pentru organizarea și desfășurarea Zilei porților deschise 2023; Cadre didactice 

• Probleme de disciplină și absenteism în rândul elevilor; Cadre didactice 

• Analiza activităților proiectului Chimia Verde – Chimia Durabilă; 
Cadre didactice; Responsabil 

Daniela Mihalcea 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria Matematică și științe; Responsabil Arie Curriculară 

• Informare plan activități Săptămâna Altfel; Cadre didactice 

• Informare hotărâri CEAC. Resp. CEAC 
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8. 11 Apr.2023 

• Analiza rezultatelor de la simulare bacalaureat; Director  

• Probleme de disciplină și absenteism în rândul elevilor; Diriginții 

• Instructajul periodic al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea în muncă, 

prevenirea și stingerea incendiilor; 

Responsabil Comisia de SSM 

și PSI 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria Tehnologii (Protecția mediului); Cadre didactice 

• Informare hotărâri CEAC; Resp. CEAC, 

    

9 16 mai 2023 

• Propuneri privind acordarea recompenselor pentru elevii cu rezultate deosebite; Diriginții 

• Instructajul periodic al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea în muncă, 

prevenirea și stingerea incendiilor; 

Responsabil Comisia de SSM 

și PSI 

• Analiza notării ritmice a elevilor; 

• Monitorizarea frecvenței și disciplinii școlare; 

Responsabil Comisie pentru 

verificarea ritmicităţii notării, 

monitorizarea frecvenței și 

disciplinei școlare 

• Analiza referatelor metodico – științifice din Aria Tehnologii (Turism); Responsabil Arie Curriculară 

• Informare plan activități Săptămâna Verde; Cadre Didactice 

• Analiza activităților de sfârșit de clasa a XII a și a XIII a seral: Festivitatea de absolvire, 

Banchetul; 

Director 

Diriginți 

• Informare hotărâri CEAC. Resp. CEAC 

    

10. 6 Iun. 2023 

• Aprobarea raportului privind situația școlară anuală prezentat de profesorul diriginte de la 

clasa a XII-a și a XIII a seral; Stabilirea notelor la purtare; 

Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor;  

Diriginți 

• Prezentarea prevederilor, calendarului, conţinuturilor și procedurilor privind organizarea  

probelor scrise ale examenului de bacalaureat  naţional în anul şcolar 2022 – 2023; 
Director 

• Stabilirea componenței comisiei privind organizarea probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat  naţional în anul şcolar 2022 – 2023; 
Director 
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11. 20 Iun. 2023 

• Aprobarea raportului privind situația școlară modulară prezentat de diriginți al claselor a 

IX a – XI a zi și seral; Stabilirea notelor la purtare; 

Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor;  

Diriginți  

• Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor; 
Resp. cu aplic. Chestionarelor 

(membru CEAC) 

• Aprobarea raportului privind situația școlară anuală prezentat de profesorii diriginți al 

claselor IX-XI zi și IX-XII seral; Stabilirea notelor la purtare; 

Aprobarea sancţionării abaterilor disciplinare ale elevilor; 

Director  

Diriginții  

Resp. CEAC 

• Prezentarea și dezbaterea Raportului anual privind activitatea educativă școlară și 

extrașcolară pentru anul școlar 2022-2023; 

Coordonatorul pentru 

programe și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

• Analizarea, dezbaterea și validarea Raportului general privind starea și calitatea 

învățământului din Liceul Tehnologic ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” pentru anul școlar 

2022-2022; (ROFUIP Art. 58, lit.a); 

Director 

• Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore desfășurate pe anul școlar 2022 - 

2023; 
Resp. CEAC 

• Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiilor; Resp. comisii 

• Programarea examenelor de corigență / situație neîncheiată pentru anul școlar 2022 - 2023; Director 

• Discutarea și aprobarea programului Activităților pentru vacanța de vară a anului școlar 

2022 – 2023; 

Director 

Cadre didactice 

• Informare hotărâri CEAC. Resp. CEAC  

    

                                 

 

                    Director, 

                   Prof. Gabriela MACHIDON 


