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PLAN DE ACTIVITĂŢI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

SEMESTRUL I 

2017-2018 
  

Nr crt PROBLEME PROPUSE PENTRU PREZENTARE ŞI 

ANALIZĂ 

CINE RĂSPUNDE DE 

DESFĂŞURARE 

DATA OBS 

1.  Organizarea noului Consiliu de 

administraţie; 

 Raportul de activitate al CTIA pentru anul 

școlar 2016- 2017; 

 Analiza rezultatelor examenelor naţionale 

(bacalaureat, absolvire etc.); 

 Validarea fișelor de autoevaluare a 

personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic și aprobarea calificativelor 

pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Aprobarea regulamentului de ordine 

interioară şi a regulamentului intern- 

Statutul elevului; 

 Aprobarea încadrărilor, orarului, 

serviciului pe școală pentru anul 2017-

2018; 

 Aprobarea Comisiilor metodice şi pe arii 

curriculare; 

 Aprobarea organigramei pentru anul 

şcolar 2017- 2018; 

 Pregătiri în vederea începerii noului an 

şcolar; 

 Structura anului școlar 2017-2108, 

propuneri pentru săptămâna “Școala 

altfel”; 

 Aprobarea Coordonatorului de programe 

şi proiecte şcolare şi extraşcolare şi a 

componenţei Comisiei CEAC; 

 Numirea comisiei de selecţie a 

candidaţilor din cadrul proiectului 

Erasmus+, 2017-1-RO01-KA101-036297; 

 - Aprobarea comisiei pentru proba de 

verificare a cunoştinţelor  de limbă 

engleză la clasele a IX-a- intensiv engleză; 

 Aprobarea echipei de gestiune a 

proiectului Erasmus +, “Lecţii atractive, 

elevi mai buni”, număr de referinţă: 2017-

1-RO01-KA101-036297; 

 Aprobarea cererilor pentru plata cu ora la 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.-prof. Pop 

Lavinia  

Responsabili scheme 

orare şi încadrări 

Consilier educativ- prof. 

Țolea Florina 

 

Administrator financiar 

 

Septembrie  



 
nivelul unităţii de învăţământ 

 Aprobarea: planurilor manageriale, 

operaţionale (CEAC, director, consilier 

educativ), graficului activităţilor 

extracurriculare, încadrărilor, schemelor 

orare, serviciului pe şcoală, modulului de 

practică, graficului unic de monitorizare şi 

control, planului de promovare a imaginii 

şcolii şi a ofertei educaţionale, a 

activităţilor de îmbunătăţire şi evaluare a 

calităţii, planului de eficientizare a 

calităţii, situaţiei referitoare la inserţia 

socio- profesională a absolvenţilor; 

 Raport al comisiei de evaluare şi asigurare 

a calităţii  

 Aprobarea programelor şcolare conforme 

cu CDL-urile alese  

 Stabilirea perioadei de cursuri pentru 

clasele cu frecvenţă redusă; 

 Probleme curente: 

-aprobarea bugetului de stat pt. anul 2018; 

-analiza cererilor de înscriere, transfer, 

retragere; 

-efectuarea de lucrări până la finalul 

anului 2017; 

-analiza referatelor de necesitate; 

-aprobarea decontării abonamentelor 

cadrelor didactice 

2.  Aprobarea Planului de muncă a consiliului 

de administrație și al consiliului 

profesoral; 

 Aprobarea cererilor pentru înscrierea la 

gradele didactice 

 Stabilirea necesarului de reparaţii a bazei 

materiale în anul 2018 

 Diverse 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.-prof. Pop 

Lavinia  

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

Octombrie  

3.  Prezentarea şi analizarea activităţii de 

control de la nivelul şcolii 

 Aprobarea tezelor pe semestrul I 

 Evaluarea colaborării cu agenţii 

economici şi comunitatea locală 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.-prof. Pop 

Lavinia 

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

Noiembrie  

4.  Măsuri privind curăţenia de iarnă 

 Planificarea concediilor pe perioada 

vacanţei de iarnă 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia  

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

Decembrie  



 
 

5.  Aprobarea proiectului planului de 

şcolarizare pe anul şcolar 2018-2019 

 Discutarea cererilor de transfer ale 

elevilor 

 Raport privind activitatea la învăţământul 

cu  frecvenţă redusă 

 Raport privind pregătirea elevilor pentru 

olimpiadele şi concursurile şcolare 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia  

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

Ianuarie  

 

 

 

PLAN DE MUNCĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

SEMESTRUL al II-lea 

2017-2018 
 

 
Nr crt PROBLEME PROPUSE PENTRU PREZENTARE ŞI 

ANALIZĂ 

CINE RĂSPUNDE DE 

DESFĂŞURARE 

DATA OBS 

1.  Analiza situaţiei la învăţătură pe semestrul 

I 

 Analiza activităţii Consiliului de 

administraţie - semestrul I 

 Aprobarea proiectului planului de 

activităţi– semestrul al II-lea 

 Aprobarea temelor proiectelor de 

specialitate în vederea obţinerii 

certificatului de competenţă profesională 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia 

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

Februarie  

2.  Prezentarea şi analizarea rezultatelor 

obţinute de elevi la fazele judeţene ale 

olimpiadelor 

 Stabilirea necesarului de cadre didactice 

pentru anul şcolar 2018-2019 

 Probleme curente 

Consiliul de administraţie 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia 

Responsabili arii 

curriculare 

Martie  

3.  Analiza pregătirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat şi a opţiunilor 

acestora 

 Organizarea colectivului de redactare a 

revistei şcolii 

 Informare privind ritmicitatea notării 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia 

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

 

Aprilie  

4.  Informare privind organizarea Târgului de 

oferte educaţionale 

 Promovarea ofertei educaţionale a liceului 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia 

Mai  



 
Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

5.  Analiza activităţii Comisiei metodice a 

diriginţilor şi a relaţiei  cu Comitetul 

reprezentativ al părinţilor 

 Organizarea încheierii festive a anului 

şcolar 

 Comunicări despre situaţiile statistice 

finale 

 Analiza pregătirii elevilor pentru 

examenul de absolvire 

 Alcătuirea comisiei de admitere şi de 

testare a aptitudinilor 

 Probleme curente 

Director- prof. Ghinga 

Iulia  

Director adj.- prof. Pop 

Lavinia 

Consilier educativ prof. 

Țolea Florina 

 

 

Iunie  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof.  GHINGA OLGA-IULIA  


