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Nr. 
crt 

Tematica Responsabil Data planificată Observaţii 

1. Acordarea calificativelor cadrelor 
didactice pentru anul şcolar 2014-2015 

Membrii CA 

SEPTEMBRIE 2015 

 

Stabilirea responsabilităţilor 
membrilor consiliului de administraţie. 

Director  

Aprobarea cererilor de transfer ale 
elevilor. 

Director 
Secretar  

Aprobarea diriginţilor, responsabililor 
de clase, a responsabililor de catedre, 
comisii arii curriculare, a orarului 
şcolii. 

Director 
Secretar 

 

Aprobarea raportului de autoevaluare 
a şcolii şi a planului de îmbunătăţire 
elaborat de CEAC 

Director 
Responsabil CEAC 

 

Discutarea şi aprobarea  diferitelor 
probleme curente şi a măsurilor 
organizatorice 

Director 
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2. Analiza modului în care a debutat anul 
şcolar. 

Director  

OCTOMBRIE 2015 

 

Eliberarea recomandărilor pentru 
înscrierea cadrelor didactice la 
definitivat  şi grade . 

Membrii CA 

Aprobarea planului operaţional pentru 
2015-2016 

Director adjunct 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral din luna anterioară. 

Director 
Secretar 

Aprobarea raportului privind starea 
învăţământului în anul şcolar 2014-
2015  

Director adjunct 

Aprobarea planului managerial, a 
tematicii Consiliului profesoral şi a 
Consiliului de Administraţie 

Director 
 

Aprobarea raportului de autoevaluare 
a şcolii  elaborat de CEAC  pentru 
ARACIP 

Membrii CA 

Probleme curente Director 
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3. Analiza rezultatelor la testele iniţiale 
aplicate elevilor 

director 

NOIEMBRIE 2015 

 

Stabilirea concediilor aferente anului 
şcolar 2015-2016 pentru cadrele 
didactice. 

Directori  

Analiza activităţii din ferma şcolii. Raport administrator 

Prezentarea  şi aprobarea planului de 
culturi pentru ferma didactică pe 2016. 

Director 
Administrator 

Aprobarea hotărârilor luate în consiliul 
profesoral din luna precedentă. 

Directori 
secretar 

Analiza activităţilor desfăşurate în 
cadrul ariilor curriculare pe primele  
2 luni ale anului şcolar. 

Prezintă rapoarte responsabilii de arii 
curriculare  

 



 

Nr. 
crt 

Tematica Responsabil Data planificată Observaţii  

4. Analiza absenteismului. Responsabil comisie,  
Responsabili arii curriculare 

DECEMBRIE 2015 

 

Aprobarea burselor pentru anul 
şcolar 2015-2016 

Rotariu Gheorghe 

Aprobarea proiectului planului de 
şcolarizare pentru 2016-2017 

Membrii CA 

Aprobarea temelor pentru examenele 
de certificare a calificărilor 
profesionale 

Director adjunct 
Responsabil arie curriculară ,,Tehnologii’’ 

Aprobarea planificării concediilor 
pentru personalul nedidactic în anul 
2016. 

Director 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Probleme curente  
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5. Raport privind execuţia bugetară pentru 
2015 

Administrator financiar 

IANUARIE 2016 

 

Analiza activităţii  CEAC pe semestrul I.  
 

 
Responsabil CEAC 

Discutarea metodologiei privind 
mişcarea personalului didactic pentru 
2015-2016 

Directori  

Aprobarea casărilor Administrator financiar 

Aprobarea proiectului de buget pentru 
anul 2016. 

Administrator financiar 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

 
Evaluarea personalului didactic auxiliar 
şi a celui nedidactic. 

Director 
secretar 

 
Probleme curente 
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6. Analiza desfăşurării olimpiadelor 
şcolare şi a stadiului de pregătire a 
elevilor pentru etapele judeţene 

Raport responsabil arie 
curriculară 

Februarie 2016 

 

Probleme de etapă privind mişcarea 
personalului didactic. 

Director 
secretar 

Aprobarea Raportului privind starea 
învăţământului în semestrul I 

Directori  

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Probleme curente  
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7. Analiza activităţii ariilor curriculare  
   „Matematică şi ştiinţă” 
  ,,Limbă şi comunicare’’  
privind programele de pregătire a 
elevilor pentru bacalaureat,prezenţa la 
pregătire,rezultate (raport de 
activitate). 

 
 

Responsabili arii curriculare 

MARTIE 2016 

 

Analiza frecvenţei şi disciplinei 
şcolare. Prezentarea măsurilor 
propuse pentru îmbunătăţirea 
activităţii. 

Responsabil comisie 

Analiza parcurgerii ritmice a materiei 
la toate disciplinele 

Responsabil comisie 

Probleme de etapă privind mişcarea 
personalului didactic. 

Director 
secretar 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Probleme curente  

 



 

Nr. 
crt 

Tematica Responsabil Data planificată Observaţii  

8. Stabilirea măsurilor pentru derularea 
corespunzătoare a Concursului de 
Creaţie literară ,,Alecu Ivan Ghilia” 
ediţia a VI a 

Responsabil arie curriculara Limba 
si comunicare 

Directori 

APRILIE 2016 

 

Aprobarea ofertei educaţionale pentru 
2016-2017. Stadiul elaborării CDL 

Director  
Responsabili arii curriculare 

 

Probleme organizatorice pentru 
examenul de bacalaureat Stabilirea 
măsurilor care se impun pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor. 

Director  
Responsabili arii curriculare 

 

Analiza activităţii din aria curriculară 
Tehnologii  

Raport responsabil arie curriculară. 

Probleme de etapă privind mişcarea 
personalului didactic. 

Director 
secretar 

Analiza activităţii din ferma didactică Director 
Administrator  

Aprobarea hotărârilor CP anterioare Director,  
Secretar  

Probleme curente  
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9. Măsuri pentru încheierea în bune 
condiţii a anului şcolar 

Director  

MAI 2016 

 

Analiza rezultatelor la faza 
judeţeană/naţională a olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare. 

Responsabili de arii curriculare 

Măsuri pentru derularea 
corespunzătoare a acţiunilor ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE LA L.T.A.V. 
ŞENDRICENI 

Directori  
Membrii CA 

Analiza financiar contabilă şi a 
veniturilor extrabugetare realizate prin 
atelierele şcolare şi ferma didactică. 

Administrator financiar 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Raport de activitate la aria  curriculară 
„Om şi societate” 
 

Responsabil arie curriculară 

Probleme curente  
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10. Măsuri pentru încheierea în bune 
condiţii a anului şcolar 

Director  

IUNIE 2016 

 

Aprobarea situaţiei definitive privind 
concediile cadrelor didactice. 

Director adjunct 

Analiza activităţii desfăşurate în 
biblioteca şcolii. 

Bibliotecar 

Aprobarea activităţilor 
extracurriculare pentru vacanţa de 
vară 

Consilier educativ 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Probleme curente  
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11. Măsuri pentru încheierea în bune 
condiţii a anului şcolar. 

Director  

IULIE  2016 

 

Prezentarea raportului privind starea 
financiară a şcolii  

Administrator financiar 

Aprobarea hotărârilor Consiliului 
profesoral anterior. 

Director 

Probleme curente 
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12. Probleme de etapă privind mişcarea 
personalului didactic. 

Director  

AUGUST  2016 

 

Probleme curente 
 

 

 


