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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE    
Liceul Tehnologic Măcin 
Str. Vasile Alecsandri nr. 7 Măcin 
Tel. / fax  0240 / 572719 
e-mail: gsm.macin@yahoo.com 
Nr. 2161/30.09.2020 

Aprobat în Consiliul de Administrație din 30.09.2020  
Avizat în Consiliul Profesoral din 01.10.2020 

 

GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 
Nr. crt Tematica Responsabili Perioada Resurse Indicatori de 

realizare/evaluare 
1.   Validarea membrilor  Consiliului de administraţie 

 Organigrama –aprobare 
 Aprobarea tematicii și ședințelor CA în anul școlar 2020-2021 
 Numirea diriginților la clasele  a IX-a A (seral) IX-a B, C, D înv. 

Professional 
 Aprobarea SCHEMELOR ORAREîn anul școlar 2020-2021 
 Aprobare/Numire coordinator PPE 
 Aprobarea ORARULUI în anul școlar 2020-2021 
 Stabilirea calificativelor anuale pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar în anul şcolar 2019-2020. 
 Aprobarea comisiilor metodice şi a celorlalte comisii de lucru 

pentru anul şcolar 2020-2021 
 Aprobarea unor cereri de transfer ale elevilor. 
 Validarea situației școlare după sesiunea de corigențe pentru anul 

școlar 2019-2020 
 Analiza şi aprobarea cererilor cadrelor didactice de trecere la o 

altă treaptă de salarizare în anul şcolar 2020- 2021. 
 Aprobarea fișei cadru de (auto)evaluare în vederea acordării 

calificativului annual – cadre didactice și personal didactic-
auxiliar 

 Aprobarea CONTRACTULUI EDUCAȚIONAL școală-elev-
părinte  

Director 
Membri CA 
Responsabili Comisii 
metodice 
Responsabil CEAC 
Coordinator PPE 

Septembrie 
2020 

 

 O.M.E.N. nr. 
461912014  (costituirea 
CA) 

 Legea 1/2011 ROFUIP 
 Plan de școlarizare 

2019-2020 
 Resurse umane – 

constituirea catedrelor 
 RI 
 Cereri transfer 
 PDI/PAS 
 Fișa postului 
 Referate de solicitare 

 

 Decizii 
 Organigrama 
 Tabele colective elevi 
 Orar formațiuni de 

lucru 
 Tabel cadre didactice – 

tranșe de salarizare, 
grad didactic, etc.  

 Transferuri 
 Fișe autoevaluare2020-

2021 
 Stat de funcții 2020-

2021 
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 Avizarea statului de funcții pentru personalul didactic și didactic 
auxiliar și supunerea spre aprobare la ISJ 

 Problem curente 
2.   Aprobarea accordării burselor școlare 

 Validarea Raportului de activitate privind analiza activitatii 
instructiv-educative în anul școlar 2019-2020 

 CEAC- RAEI 2019-2020; Aprobarea Planului de îmbunătățire 
2020-2021 

 Aprobarea RI pentru anul școlar 2020-2021 
 Aprobarea ROF pentru anul școlar 2020-2021 
 Aprobarea Consiliilor clasei (art 60, al.1) pentru anul școlar 2020-

2021 
 Aprobarea Planului managerial al directorului pentru anul școlar 

2020-2021 
• Programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial intern 2020-2021 
 Aprobarea PROGRAMELOR MANAGERIALE și a 

GRAFICELOR DE ACTIVITATE a comisiilor cu caracter 
permanent 

 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor 
/didactice pe luna septembrie 2020 

 Raport de activitate 
 Propuneri plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2021– 2022 
 . Discutarea şi aprobarea tematicii de proiect şi probă practică 

pentru examenul de obţinere a Certificatului de competenţe 
profesionale pentru elevii claselor a XII-a liceu tehnologic  

 Probleme curente 

Director 
Membri CA 
Responsabili Comisii 
metodice 
Responsabil CEAC 
 

Octombrie 
2020 

 Legea 1/2011  
 Raport de activitate 

PAS 
ROFUIP 
Avizul CP 
Plan managerial 
Cod etică Program 
SCIM 
 

Burse 
Validarea Raportului 
de activitate 2019-2020 
RAEI CEAC 2019-
2020 
RI 2020-2021 
ROF 2020-2021 
Aprobarea Consiliilor 
clasei pentru 2020-
2021 
Plan de dezvoltare 
SCIM 
Fisa de autoevaluare 

3.   Verificarea și aprobarea documentelor de proiectare:  
• PAS 2020-2021 
• Planul operațional 2020-2021 
• Plan managerial 2020-2021 

 Informare privind evaluarea curentă şi notarea ritmică a elevilor. 
 Stabilirea perioadelor concediului de odihnă pentru toate 

categoriile de personal; 
 Analiza planurilor de activităţi ale comisiilor metodice 
 Verificarea și aprobarea documentelor de proiectare 
 Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2021– 

2022; 

Director 
Membri CA 
Responsabili Comisii 
metodice 
Responsabil CEAC 
Coord. PPE 
Administrator 
Administrator 
financiar 

Noiembrie 
2020 

Rapoarte sintetice 
responsabil comisie 
metodica 
Metodologia de 
aprobare a cifrei de 
școlarizare 
Prevederi ISJ 

PAS 
Plan managerial 2020-
2021 
Plan operational 
 
Documente Aria Limbă 
și comunicare 
Comisia de inventariere 
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 Stabilirea  indrumatorilor de proiect pentru examenul de certificare 
a competentelor profesionale nivel 3 si 4 

 Aprobarea comisiei de inventariere patrimonială pentru anul 2021 
Problem curente 

4.   Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate 
în anul bugetar 2020 

 Aprobarea Proiectului de buget anual și înaintarea spre aprobare 
Consiliului Local 

 Aprobarea Planului de achiziții pentru anul școlar 2020-2021 
 Aprobarea planificării anuale a CO personal didactic, didactic-

auxiliar, nedidactic 
 Avizarea proiectului   planului de școlarizare pentru anul școlar 

2021-2022 
Problem curente 

Director 
Membri CA 
Administrator 
patrimoniu 
Administrator 
financiar 
 

Decembrie 
2020 

Legislație specifică Raport contabilitate 
2020 
Proiect de buget 2021 
Plan de achiziții 2020 
 
Tabel CO 
 

5.   Situația inventarului școlii- analiza propunerilor de casare 
 Aprobarea comisiei de casare 
 Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere 
 Prezentarea propunerilor de casare 
 Aprobarea repartiției bugetului anual 
 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022 
 Proiectul de buget pentru anul bugetar 2021 
 Aprobarea situației la învățătură pe sem I al anului școlar 2020-

2021 
 Aprobarea comisiei de diferente 
 Analiza absenteismului elevilor pe semestrul  I  şi aprobarea 

planului de măsuri privind reducerea absenteismului în 
semestrul al II-lea. 

Problem curente 

 
Comisia de 
inventariere 
 
Administrator 
financiar 
 
Consiliile claselor 
 

Ianuarie 
2021 

Norme financiar 
contabile 
Legislație în vigoare 
Cereri transfer 

Raport comisie 
inventar 
 
Comisie de casare 
 
Buget 2021 
 
Transferuri  

6.   Aprobarea scenariului conform OM 3235/4.02.2021 
 Avizarea propunerilor pentru comisia de admitere înv.profesional 

și dual iunie-iulie 2021 
 Aprobarea Raportului privind  starea învăţământului în semestrul I, 

an şcolar 2020-2021 
 Aprobarea cererilor pentru teme de proiect certificare nivel 4 
 Aprobarea listei temelor pentru proba practică certificare nivel 3  
 Aprobarea planului de încadrare pentru anul școlar 2021-2022 
 Discutarea şi aprobarea preîncadrării cadrelor didactice,  vacantării 

posturilor pentru 2021 – 2022 

Director 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
/lucru 
 

Februarie 
2021 

ROFUIP 
Raport privind starea și 
calitatea învățământului 
sem I 2020-2021 
Metodologia mișcării 
personalului didactic din 
înv. preuniversitar 

Posturi vacante 
 
Acordarea 
continuităților 
 
Oferta CDL 
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 Aprobarea pachetului CDL pentru anul 2021 – 2022 
 Aprobarea transferurilor elevilor 
Problem curente 

7.   Analiza activităţilor şi stării de disciplină în școală.  
 Analiza activităţii comisiilor de SSM şi PSI.  
 Discutarea stadiului pregătirii examenelor finale pentru liceu. 
 Prelucrarea calendarului de mişcare a cadrelor didactice. 
 Aprobarea dosarelor în vederea acordării gradaţiei de merit-2021 
 Program pentru popularizarea ofertei educaţionale: târg al 

ofertelor, pliante 
 Aprobarea orarului pentru săptămâna Școala Altfel 
Problem curente 

Director Responsabilii 
comisiilor SSM și PSI 
Responsabil comisie 
promovare oferta 
școlară 

Martie 
2021 

Raport comisii SSM și 
PSI 
Legislație în vigoare 
ROFUIP 5447/2020 
Legea 1/2011 
Metodologii specifice 

Rapoarte 
 
Orar Școala Altfel 

8.   Mișcarea de personal 
 Aprobarea CDL-uri 
 Raportul Comisiei CEAC 
Problem curente 

Director 
Coordonator educativ 
Resp Comisie 
metodică 

Aprilie 
2021 

Metodologia mișcării 
personalului didactic din 
înv. preuniversitar 
Metodologii specifice 

CDL-uri 
Raport CEAC 

9.   Analiza participării la olimpiade şi concursuri: Rezultate elevi şi 
profesori pe discipline 

 Analiza activităţii comisiei pentru activităţi extracurriculare 
şi extraşcolare, programul pentru „Școala altfel”  

 Raportul comisiei pentru analiza frecvenţei şi ritmicităţii 
notării, an şcolar 2019-2020.- plan de măsuri  

 Mişcarea cadrelor didactice. Acordarea continuităţii prin 
detaşare şi suplinire. 

 Aprobarea schemelor orare 
 Propunerea membrilor comisiilor pentru examenele de 

Certificare competenţe – clasa a XII-a. 
 Prezentarea metodologiei de organizare a bacalaureatului 2021 
Problem curente 

Director 
Resp comisie pentru 
olimpiade 
Coordonator educativ 
Respons comisie 
întocmire scheme 
orare 

Mai 2021 Procese verbale de la 
ședințele cu părinții 
Metodologii specifice 

Raport comisii 
Raport coordonator 
educativ - Școala altfel 
Schemele orare pentru 
anul școlar 2021-2022 
 

10.   Stabilirea şi aprobarea măsurilor organizatorice pentru încheierea 
anului şcolar 

 Stabilirea obiectivelor principale ale lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii pe timp de vară;( Discutarea şi aprobarea programului de 
igienizare a spaţiilor şcolare.) 

 Evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar pe anul  2019-
2020 

 Discutarea şi aprobarea concediilor de odihnă pentru întregul 

Director 
Cadre didactice 

Iunie 2021 ROPFUIP 
Legea Educației 1/2011 
Metodologii în vigoare 
Legislație în vigoare 
Avizul Cons. profesoral 
Rezultate obínute în 
anul școlar 2020-2021 

Fișe de autoevaluare 
PV de la ariile 
curriculare 
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personal al şcolii. 
 Prezentarea metodologiei de organizare a examenului de certificare 

nivel 3,  2020 
 Stabilirea graficului examenelor de corigenţă;. 
 Stabilirea comisiilor de examen la corigenţe; 
Problem curente 

11.   Stabilirea obiectivelor principale ale lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii pe timp de vară;( Discutarea şi aprobarea programului de 
igienizare a spaţiilor şcolare.) 

 probleme administrative 
Problem curente 

Director 
Cadre didactice 
Compartiment 
administrativ/ 
Secretariat 

Iulie 2021 Metodologii în vigoare 
Legislație în vigoare 

Referat administrator 
Plan de igienizare 

12.   Analiza stadiului pregătirilor pentru noul an şcolar; 
 Analiza planului de școlarizare - realizarea planului 
 Avizarea încadrării pentru anul școlar 2021-2022 
 Stabilirea graficului examenelor de diferenţă; 
 Verificarea bazei materiale pentru anul şcolar 2021-2022 
Problem curente 

Director 
Membri CA 
Cadre didactice 
Compartiment 
administrativ 

August 
2021 

Planul de școlarizare 
Notificări, precizări, 
ordine 

Proiecție încadrare 
Clase realizate 
Raport administrator 

 
 
 
 

* Graficul poate suferi modificari ulterioare, daca situatia o cere. 
 

Director/Președintele Consiliului de Administrație 
Prof. Liliana GHEORGHE 

 
 


