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Nr. înregistrare 544 / 22.09.2017  

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL  

DIN SEMESTRUL I  AN ŞCOLAR 2017-2018 
Nr.crt Tema Data Responsabilitate Obs. 

1 - Validarea structurii Consiliului profesoral 

- Prezentarea noilor cadre didactice repartizate in scoala  in actualul an scolar 

- Prezentarea structurii anului scolar; 

- Modul de realizarea a planului de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 si 

schema orara pe clase; validarea orarului claselor  

- Validarea situatiei scolare pentru anul scolar 2016-2017. 

- Validarea  componentei comisiilor metodice, a responsabililor ariilor 

curriculare si a listei dirigintilor 

- Alegerea secretarului CP 

- Stabilirea perioadei pentru „ȘCOALA ALTFEL”. 

- Măsuri organizatorice privind deschiderea anului școlar: efective clase 

actualizate; modificarea la  numirea diriginților și la componența comisiilor; 

aprobarea proiectelor de parteneriat; validarea încadrărilor pentru orar 

- Informare legislativă:  

 

Septembrie 

2017 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Director Adriana Leahu 

 

2 - Prezentarea  raportului privind starea si calitatea invatamantului in Liceul 

Tehnologic Dimitrie Gusti, pentru anul scolar 2016-2017; 

Dezbaterea si aprobarea : 

- planului managerial si planului operational, an scolar 2017-2018; 

- regulamentului de organizare si functionare actualizat 

- Constituirea comisiilor de lucru pe domenii 

- Alegarea, coordonatorului de proiecte si programe educative, 

alegerea/validarea membrilor CA,  alegerea membrilor CEAC 

Octombrie 

2017 

Plenul Consiliului 

profesoral largit 

Director Adriana Leahu 
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- Informare legislativă 

- Analizarea și aprobarea RAE și RAEI pentru anul școlar 2016- 2017. 

 

3 - Acordarea recomandarilor pentru cadrele didactice care se inscriu la 

examenele pentru obtinerea diferitelor cadre didactice 

- Organizarea  serviciului pe scoala, profesor de serviciu, atributii 

- Discutarea graficului serviciului pe scoala 

- informare cu privire la problemele ridicate la sedinta cu consiliile 

reprezentative de parinti  

- Informare cu privire la derularea proiectului ROSE 

 

Noiembrie 

2017 

Plenul Consiliului 

profesoral 

 

5 - Analiza situatiei frecventei si a disciplinei 

- Aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 si 

a proiectului schitei de incadrare 

- Analiza calităţii activităţilor organizate in Programul „Școala altfel:  

- Informare legislativa 

Decembrie 

2017 

Responsabilul comisiei  

Plenul Consiliului 

profesoral 

Coordonator proiecte si 

programe 

 

6 - Validarea notelor la purtare mai mici de 7 propuse de consiliul fiecarei clase ; 

- Validarea listei cu cadrele didactice care vor participa la examenele din 2018; 

- Prezentarea rapoartelor de autoevaluare de catre cadrele didactice care se 

inscriu pentru concursul de acordare a “Gradatiei de merit” 

- Cresterea calitatii in educatie prin pregatirea continua a cadrelor didactice-

(tema perfectionare) 

- Monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat, examenele 

de certificare a competenţelor profesionale, olimpiade şi concursuri şcolare  

Ianuarie 

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Directorul unitatii; 

Responsabilul comisiei 

de formare continua si 

perfectionare 

Responsabili comisii 

metodice 

 

DIRECTOR 

PROF. ADRIANA LEAHU 
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Nr. înregistrare 544 / 22.09.2017 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL  

DIN SEMESTRUL al  II-lea,  AN ŞCOLAR 2017-2018 
Nr.crt Tema Data Responsabilitate Obs. 

1 - Prezentarea documentelor manageriale pentru semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2017- 2018;  

- Măsuri pentru optimizarea activităţii instructiv-educative în semestrul al II-lea 

al anului şcolar 2017- 2018; 

- Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2018-2019 

- Măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei liceului 

- Raport asupra activităţii desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2017-2018  

- Discutarea proiectului schemei de încadrare pentru anul  şcolar 2018-2019 

- Validarea situaţiei la învăţătură pentru elevii cu situaţii neîncheiate pe 

semestrul I  

- Monitorizarea prezenţei la şcoală a elevilor, corectarea şi prevenirea 

absenteismului  

- Probleme curente şi organizatorice 

 

Februarie 

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Directorul unitatii 

 

 

 

Responsabilul comisiei 

 

2 - Dezbaterea şi aprobarea planului de dezvoltare a şcolii 

- Validarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019 

- Rapoarte de analiză prezentate de comisiile și formațiunile de lucru  

- Monitorizarea consultaţiilor privind pregătirea elevilor claselor terminale în 

vederea susţinerii examenelor naționale 

- Informarea asupra asistenţelor la ore realizate de  directorii unităţii şi de 

responsabilii ariilor curriculare; Stabilirea de măsuri corective  

- Monitorizarea prezenţei la şcoală a elevilor, corectarea şi prevenirea 

absenteismului  

Martie 

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Director adjunct 

Directori, responsabili 

arii curriculare 
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- Probleme curente şi organizatorice 

 

3 - Rapoarte de analiza prezentate de comisiile de notare ritmică, comisia pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, de sănătate şi securitatea 

muncii, paza şi stingerea incendiilor şi plan de măsuri corective  

- Analiza progresului scolar şi a absenteismului la mijlocul semestrului II;  

- Organizarea evenimentului,,Ziua porţilor deschise” 

- Propuneri pentru comisiile de examinare a competenţelor profesionale  

- Propuneri pentru comisiile de evaluare a competenţelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română, evaluare a competenţelor lingvistice într-o 

limbă de circulaţie internaţională, evaluare a competenţelor digitale  

- Probleme curente şi organizatorice 

 

Aprilie  

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Responsabili comisii 

 

 

5 - Adoptarea de masuri pentru promovarea ofertei educaţionale 

- Adoptarea măsurilor pentru încheierea anului şcolar 2017-2018 

- Monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat, examenele 

de certificare a competenţelor profesionale  

- Validarea situaţiei la învăţătură a elevilor claselor terminale  

- Probleme curente şi ooganizatorice  

 

Mai 

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

Director  

Director adjunct 

Sefi catedre 

 

6 - Validarea situaţiei la învăţătură şi disciplină la  sfârşitul anului şcolar  

- Analiza comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări: 

iniţială şi finală  

- Stabilirea programului suplimentar în vederea pregătirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat sesiunile iunie-iulie,  august 2018  

- Desfăşurarea festivităţii de încheiere a anului şcolar : “Ultimul clopoţel!”  

- Programul activităţilor desfăşurate în timpul vacanţei de vară: activităţi 

educative, corigenţe, diferenţe, lucrări de întreţinere şi reparaţii  

- Probleme curente şi organizatorice 

 

Iunie 

2018 

Plenul Consiliului 

profesoral 

 

 

 

DIRECTOR 

PROF. ADRIANA LEAHU 
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Nr. înregistrare 545 / 22.09.2017 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

DIN SEMESTRUL I  AN ŞCOLAR 2017-2018 

 
Nr.crt Tema Data Responsabilitate Obs. 

1 - Acordarea calificativelor personalului didactic si didactic auxiliar,  pe anul şcolar 

2016-2017 

- Analiza şi aprobarea încadrării cu personal didactic 

- Analizarea şi aprobarea cererilor de transfer pentru elevi 

- Probleme curente şi organizatorice: aprobarea componenței formațiunilor de studiu 

pentru anul școlar 2017-2018;  aprobarea orarului, alte masuri specifice  

inceputului  de an scolar 

- Aprobarea criteriilor specifice pentru burse 

 

Septembrie 

2017 

Plenul Consiliului  

Director Adriana 

Leahu 

 

2 - Stabilirea atribuţiilor comisiilor de lucru şi parţial a membrilor noului Consiliului 

de administraţie 

- Aprobarea criteriilor de selectie  in proiectul ROSE si a documentelor de 

inregistrare in proiect a grupului tinta 

- Avizarea Regulamentului intern revizuit si  a ROFUIP 

- Aprobarea documentelor de analiza pentru anul scolar 2016-2017 si a celor de 

proiectarea a activitatii pentru anul  scolar 2017-2018 (Validarea raportului general 

Octombrie 

2017 

Plenul Consiliului 

Director Adriana 

Leahu 

Amȃnat 

pentru luna 

noiembrie 
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privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara pentru anul scolar 

2016-2017; a planului managerial si a celui operational pentru anul scolar 2017-

2018 

- Analiza acoperirii cu manuale  

- Aprobarea propunerilor comisiei de analiza a dosarelor pentru acordarea  burselor  

- Parteneriate 

- Probleme curente şi organizatorice 

- Validarea incadrarii si a orarului la clasele cu frecvență redusă si la programul 

educational  „A Doua Sansa” 

 

3 - Validarea   RAE și RAEI pentru anul școlar 2016- 2017 

- Analiza şi aprobarea temelor pentru examenele de competenţe profesionale 

- Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor  

- Probleme curente şi organizatorice: desemnarea profesorilor pentru școlarizarea la 

domiciliu a elevilor cu CES. 

 

Noiembrie 

2017 

Plenul Consiliului   

5 - Analiza nivelului de dotare cu material didactic şi echipamente a tuturor catedrelor 

- Analiza situaţiei de venituri şi cheltuieli (venituri extra-bugetare) 

- Discutarea şi avizarea Proiectului de buget pe anul 2018 

- Propuneri pentru planul de şcolarizare 2018-2019 

- Aprobarea cererilor de concediu de odihnă în perioada vacanţei de iarnă  

- Evaluarea rezultatelor elevilor şi măsuri pentru prevenirea eşecului şcolar prin 

aplicarea programelor de recuperare 

- Probleme curente şi organizatorice 

 

Decembrie 

2017 

 

Plenul Consiliului  

Responsabil pe 

problema din CA 

 

6 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 

- Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea raportului de analiză a activităţii 

semestrului I şi a planului de muncă pentru sem. II 

- Aprobarea cererilor de concediu de odihnă în perioada vacanţei intersemestriale 

- Raport de activitate prezentat de administratorul de patrimoniu 

Ianuarie 

2018 

Plenul Consiliului  

Directorul unitatii; 

 

 



- Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare 

- Stabilirea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic pentru anul 2017; 

- Raportul comisiei de disciplina si frecventa si masuri de ameliorare a aspectelor 

negative legate de disciplina si frecventa; 

- Probleme curente şi organizatorice 

 

 

DIRECTOR 

PROF. ADRIANA LEAHU 
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Nr. înregistrare 545 / 22.09.2017 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

DIN SEMESTRUL al II-lea, AN ŞCOLAR 2017-2018 

 
Nr.crt Tema Data Responsabilitate Obs. 

1 Avizarea proiectului de încadrare pe anul şcolar 2018 – 2019  

Avizarea planului de şcolarizare pe anul şcolar 2018 – 2019  

Analiza activităţii instructiv-educative desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 

2017 – 2018 

Aprobarea transferurilor de elevi 

Validarea situației școlare pentru semestrul I 

Raport de activitate secretariat 

Probleme curente şi organizatorice 

 

Februarie 

2018 

Plenul Consiliului  

Echipa manageriala 

Secretar sef 

 

2 Avizarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019 

Analiza situatiei frecventei si a disciplinei pe baza raportului comisiei de resort  

Validarea comisiilor pentru organizarea si desfasurarea examenelor nationale 

Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2018 - 2019 

Probleme curente şi organizatorice 

 

Martie 

2018 

Plenul Consiliului 

Director Adriana Leahu 

Responsabil comisie 

 

3 Aprobarea cererilor pentru participarea în comisii de examene 2018 

Aprobarea continuităţilor pentru cadre didactice suplinitoare şi în cumul 

Organizarea Zilei Porţilor Deschise 

Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 

Probleme curente şi organizatorice 

Aprilie  

2018 

Plenul Consiliului  

 

Responsabil comisie 
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5 Acordarea calificativelor parţiale pentru suplinitori şi la cerere 

Aprobarea cererilor de concediu de odihnă în vacanţa de vară 

Raport de activitate contabilitate 

Raport de activitate bibliotecar 

Avizarea programului de încheiere festivă a anului scolar 2017-2018 

Probleme curente şi organizatorice 

 

Mai 

 2018 

Plenul Consiliului 

Contabil sef 

Bibliotecar  

 

6 Stabilirea masurilor administrativ – gospodăreşti pentru vacanţa de vară  

Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanţa de vara 

Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenta şi încheierea situaţiilor şcolare.  

Evaluarea indeplinirii obiectivelor din PAS propuse in acest an in vederea asigurarii 

calitatii educatiei si formarii profesionale in unitatea scolara.  

Stabilirea graficului permanenţei membrilor CA pe perioada vacanţei de vară  

Parteneriate şi acorduri de colaborare  

Probleme curente şi organizatorice 

 

Iunie 

2018 

Plenul Consiliului  

 

Echipa manageriala 

 

 

7 Analiza rezultatelor obtinute de absolventi la examenele de absolvire 

Masuri organizatorice pentru pregatirea  examenelor ce se desfasoara in august-

septembrie; 

Stadiul activitatilor din proeictul ROSE 

Iulie  

2018 

Plenul Consiliului  

 

Echipa manageriala 

 

 

8 Raport privind stadiul de executie a lucrarilor de reparatii, modernizari executate in 

aceasta perioada ; 

Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru deschiderea cursurilor anului scolar 

2018-2019 

Discutarea si aprobarea calificativelor pentru activitatea desfasurata in anul scolar 

2017-2018 de catre personalul didactic si didactic auxiliar. 

 

August 

2018 

Plenul Consiliului  

 

Echipa manageriala 

 

 

DIRECTOR 

PROF. ADRIANA LEAHU 

 


