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TEMATICA ȘI GRAFICUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

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 

 

 

 

 

 

 

 

• Validarea structurii anului școlar 2022-2023; 
Director 

Membrii C.A.  

Validează documentele Consiliului Profesoral: Numirea secretarului Consiliului Profesoral,  

Registrul de procese verbale, Codul de etică și conduită profesională pentru cadrele 

didactice; 

Director 

Membrii C.A. 

• Stabileşte atribuţiile directorului, ai şefilor catedrelor, ai colectivelor pe domenii, precum şi 

responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validează Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară 

din anul școlar 2021 - 2022; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validează documentele Consiliului de Administraţie: Componenţa Consiliului de 

administraţie şi repartizarea pe sarcini, Registrul de procese verbale, Existenţa şi discutarea 

fişelor de autoevaluare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea 

calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat pentru anul scolar 2021-2022); 

Director 

Membrii C.A. 

• Validează documentele de proiectare: Planul de acțiune, Oferta educaţională a unităţii si 

programului managerial al şcolii pe anul şcolar 2021/2022;  

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea încadrării, repartizării diriginților și a responsabilitățiilor lor pe clase pentru anul 

școlar 2022-2023; 

Director 

Membrii C.A. 
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• Validarea documentelor de evidenţă şi coordonare: organigrama, ROF (Regulamentul de 

organizare și funcționare) și RI (Regulament intern), Graficul de control al directorului (pe 

domenii de activitate), Caietul de asistenţe la ore (numărul de asistenţe, distribuirea 

acestora pe discipline/ cadre didactice), Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu - 

legalitatea deciziilor (elaborare, fundamentare, oportunitate) şi legalitatea constituirii 

comisiilor şi catedrelor (număr, reprezentaţi, durată), Schema orară pe nivel de studiu, 

Planul de şcolarizare aprobat – cuprinderea şi şcolarizarea copiilor/elevilor, Graficul 

serviciului pe şcoală-cadre didactice şi elevi, Aprobă programul de funcţionare al şcolii; 

Director 

Membrii C.A. 

• Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor; 
Director 

Membrii C.A. 

• Prezentarea, verificarea, modificarea şi aprobarea fişei postului pentru personalul didactic, 

didactic auxiliar si nedidactic (conform M.O.) an școlar 2022-2023; Criterii de evaluare a 

activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale (fişele 

de  autoevaluare şi evaluare); 

Director 

Membrii C.A. 

• Avizarea ștatului de personal; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea şi aprobarea documentelor Compartimentului Contabilitate: Bugetul de venituri 

şi cheltuieli, Evidenţa fondurilor extrabugetare - închirieri, servicii, donaţii, sponsorizări de 

la părinţi sau de la alte persoane fizice sau juridice, Derularea programelor de  investiţii-

reabilitare proprii sau guvernamentale, Modul de efectuare a inventarierii, casare, etc.;        

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea numirii diriginților și a responsabilităților pe săli de clasă; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea Măsurilor 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 

Membrii C.A. 

• Validarea comisiilor din cadrul pentru anul școlar 2022-2023; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea formațiunilor de studiu pe tipuri de școli; 
Director 

Membrii C.A. 
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• Validarea Ariilor Curriculare și a responsabililor acestora; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea numirii coordonatorului pentru proiecte si programe educative școlare și 

extrașcolare; 

Director 

Membrii C.A. 

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

didactice titulare în anul școlar 2022 – 2023; 

Director 

Membrii C.A. 

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

didactice suplinitoare în anul școlar 2022 – 2023; 

Director 

Membrii C.A. 

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

Membrii C.A. 

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

minute pentru schimbul de zi 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 

Membrii C.A. 

• Analiza stării materiale şi situaţia şcolii în relaţia cu comunitatea locală; 
Director 

Membrii C.A. 

• Dezbaterea  planului  de  măsuri  pentru  pregătirea  elevilor  în  vederea  susţinerii    

Bacalareatului. 

 

Director 

Membrii C.A. 

    

2 20 sept. 2022 

Modificarea componenței Consiliului de Administrației; 
Director  

Membri C.A. 

Validarea tematicii și graficul CP și CA pentru anul școlar 2022-2023; 
Director 

Membrii C.A. 

Validarea raportului de activitate ale responsabilului Comisiei pentru Curriculum pentru 

anul școlar 2021-2022; 

Director 

Membrii C.A. 

Validarea concursului de biologie a d-nei prof. Simionescu Mirela.  
Director 

Membrii C.A. 

    

3 3 oct. 2022 Validarea acordului de detașare a d-nei prof Purcărea Crina; 
Director 

Membrii C.A. 
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Validarea burselor pentru anul școlar 2022 – 2023 în conformitate cu O.M.E.C.T.S. din 

5379/2022; 

Director 

Membrii C.A. 

Reactualizarea orarului pentru anul școlar 2022 – 2023. 
Director 

Membrii C.A. 

    

4 11 oct. 2022 

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

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

• Validarea Planului de Acțiune a Școlii pentru anii școlari 2022 – 2027; Director 

• Validarea Raportului privind activitatea desfășurată în cadrul instituției școlare în anul 2022 

– 2023; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validează documentele Consiliului Profesoral: Rapoarte de analiză semestriale şi anuale, 

Raportul directorului prezentat în Consiliul Profesoral- prezentarea de materiale; 

Director 

Membrii C.A. 

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

anul 2022 – 2023; 

Director 

Membrii C.A. 

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

de formare a CCD;   

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea Planului Managerial pentru formarea în carieră didactică; 
Director 

Membrii C.A. 

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

de obținere a gradelor didactice; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea Proiectului programului și a calendarului activităților educative școlare și 

extrașcolare; 

Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea şi aprobarea documentelor Comisiei PSI si SSM: Decizii de numire responsabil 

si membri, Dosar legislatie, instructaje, fişe de instructaje; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea documentelor Compartimentului Administrativ: Administrarea şcolii – autorizare 

sanitară de funcţionare, apă curentă, starea localului, aspect exterior şi interior, 

funcţionalitate, predarea sălilor de clasă cadrelor didactice, Întreţinerea bazei materiale: 

mobilier, săli de clasă, uşi, ferestre, table, magazii alimente, teren de sport, spaţii verzi, lot 

şcolar, etc; 

Director 

Membrii C.A. 
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• Stabilirea perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării 

sindicatelor; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea documentelor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea  calităţii în şcoală(CEAC): 

Regulament, strategie, Componenţa, decizie de constituire, Raport anual de evaluare internă 

a calităţii, plan de îmbunătăţire; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea Planului Managerial pentru formarea în carieră didactică; Director 

Membrii C.A. 

• Validarea tuturor planurilor manageriale anuale ale comisiilor și comisiilor de lucru; 
Director 

Membrii C.A. 

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

Membrii C.A. 

• Validarea graficului pregătirii pentru Bacalaureat; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea graficului pentru pregătiri remediale ale elevilor;  
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea Planurilor de îmbunătățire a rezultatelor testelor inițiale; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea concursului de turism a d-nei prof. Frâncu Mariana;  
Director 

Membrii C.A. 

• Analiza periodică a parcurgerii materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, a frecvenţei elevilor 

la cursuri, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice. 

Director 

Membrii C.A. 

    

5 Noiemb. 2022 

• Analiza activităților  serviciilor secretariat și contabilitate; 
Director 

Membrii C.A. 

• Analiza periodică a parcurgerii materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, a frecvenţei elevilor 

la cursuri, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice; 

Director 

Membrii C.A. 

• Analiza instructajului periodic al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea 

în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 

• Analiza activităţilor desfăşurate de personalul şcolii în vederea atragerii de sponsori; 
Director 

Membrii C.A. 
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• Verificarea şi aprobarea documentelor  Comitetul reprezentativ al părinţilor: Componenţă, 

Procese-verbale lectorate cu părinţii; 

Director 

Membrii C.A. 

• Stadiul pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea şi aprobarea documentelor Bibliotecii: Program de activitate anuală a 

bibliotecii, Registrul de organizare a fondului de carte, Registrul de evidenţă a cititorului; 

fişe de cititor, Evidenţa activităţilor (organizarea sau participarea de / la acţiuni specifice: 

lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de 

noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale), Actualizarea evidentei 

fondului de carte. 

Director 

Membrii C.A. 

    

6 6 Dec. 2022 

• Validarea propunerilor de activități pentru includere în programul activităților 

extracurriculare Școala altfel; 

Director 

Membrii C.A. 

• Pregătirea şi desfăşurarea serbărilor de sfârşit de an. Validarea acţiunilor educative propuse; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea proiectul planului de școlarizare 2022-2023; 
Director 

Membrii C.A. 

• Stabilirea temelor pentru elaborarea Proiectelor / lucrărilor de specialitate şi pentru proba 

practică a examenelor pentru certificarea competenţelor profesionale –clasa a XII a zi și 

clasa a XIII – a, seral, ruta directă, filiera tehnologică, pentru toate calificările; 

Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea şi aprobarea documentelor de evidenţă: Evidenta elevilor cărora li s-au aplicat 

sancţiuni disciplinare; 

Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea şi aprobarea documentelor de evidenţă Secretariat: documente școlare 

(Registrul de inspectii şi controale, Statul de funcţii, Condica de prezenţă, Registre de 

evidenţă şi eliberare a actelor de studii, Caietul de procese-verbale ale cadrelor didactice de 

serviciu pe şcoală, Dosarele personale ale cadrelor didactice, Dosare de corespondenţă, 

Dosar cu bursele şcolare ale elevilor, Existența și starea arhivei etc); 

Director 

Membrii C.A. 

• Elabolarea referatului de necesitate către Consiliul Local în vederea realizării reparaţiilor 

curente  ce se impun; adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

Director 

Membrii C.A. 
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• Analiza periodică a parcurgerii materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, a frecvenţei elevilor 

la cursuri, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice. 

Director 

Membrii C.A. 

    

7 10 Ian.2023 

• Stabilirea criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru anul școlar 2023 – 

2024; 

Directorul 

Cadrele Didactice 

• Validarea rezultatelor inventarierii patrimoniului unității școlare și aprobarea propunerilor 

pentru casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea ofertei de CDL pentru anul școlar 2023-2024; 
Director 

Membrii C.A. 

• Acordă calificative anuale pentru personalul nedidactic; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării periodice al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea 

în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor. 

Director 

Membrii C.A. 

    

8 7 Feb.2023 

• Validarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2022-2023; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării instructajului periodic al angajaților unității școlare privind 

securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea evaluării şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore desfășurate până atunci;  
Director 

Membrii C.A. 

• Analiza periodică a parcurgerii materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, a frecvenţei elevilor 

la cursuri, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea activităților Simpozionului ”Constantin Brâncuși, poetul glasului lemnului 

Etern”. 

Director 

Membrii C.A. 

    

9 7 Mar.2023 

• Validarea Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDL; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea Zilei porților deschise 2023; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării periodice al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea 

în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 
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• Validarea activităților Săptămâna Altfel. 
Director 

Membrii C.A. 

    

10 11 Apr. 2023 

• Validarea planurilor remediale în urma simulării examenulelor de bacalaureat; Director 

Membrii C.A. 

• Rezolvarea problemelor de disciplină în rândul elevilor; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării periodice al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea 

în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor. 

Director 

Membrii C.A. 

    

11 16 Mai 2023 

• Validarea raportului privind situația școlară prezentat de diriginții claselor a XII a și a XIII 

a seral; Stabilirea notelor la purtare; 

Director 

Membrii C.A. 

• Rezolvarea problemelor de disciplină în rândul elevilor; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea recompenselor pentru elevii cu rezultate deosebite; 
Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării instructajului periodic al angajaților unității școlare privind 

securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 

• Analiza periodică a parcurgerii materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, a frecvenţei elevilor 

la cursuri, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice; 

Director 

Membrii C.A. 

• Validarea plan activități Săptămâna Verde; 
Director 

Membrii C.A. 

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

Banchetul. 

Director 

Membrii C.A. 

    

12 6 Iun. 2023 
• Aprobarea raportului privind situația școlară anuală prezentat de diriginți de la clasa a 

XII-a și a XIII a seral; Stabilirea notelor la purtare; Aprobarea sancţionării abaterilor 

 disciplinare ale elevilor;  

Diriginți 
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13 20 Iun. 2023 

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

a – XII a zi și seral; Stabilirea notelor la purtare; Aprobarea sancţionării abaterilor  

disciplinare ale elevilor;  

Director 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării periodice al angajaților unității școlare privind securitatea și sănătatea 

în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 

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

    

14 Iul. 2023 

• Validarea 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 

Membrii C.A. 

• Verificarea efectuării instructajului periodic al angajaților unității școlare privind 

securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor; 

Director 

Membrii C.A. 

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

2023; 

Director 

Membrii C.A. 

• Stabilirea Comisiilor pentru înscrierea la liceu şi la şcoala postliceală; 
Director 

Membrii C.A. 

• Validarea programării examenelor de corigență / situație neîncheiată pentru anul școlar 

2022 – 2023. 

Director 

Membrii C.A. 

    

 

                                 Director , 

                   Prof. Gabriela MACHIDON 

 


