
 

TEMATICA    SEDINŢELOR    CONSILIULUI   DE ADMINISTRAȚIE 

al Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”,  

pentru anul şcolar  2014 – 2015 

     
Nr. 

crt 

TEMATICA ȘEDINȚEI RESPONSABILI PERIOADA 

1. 

 
 Convocarea noului consiliu de administrație constituit în 

conformitate cu legislația în vigoare și procedurile interne  

 Aprobarea orarului școlii 

 Analiza Raportului de autoevaluare internă pentru anul 

școlar 2013 - 2014 – coordonator CEAC 

 Aprobarea planului de îmbunătățiri pentru anul 2014 - 2015 

 Stabilirea responsabilităților membrilor CA 

 Informare/ aprobare proceduri și hotărâri CEAC  

 Actualizarea fișelor posturilor, completarea deciziilor și a 

deciziilor privitoare la sarcinile personalului didactic, 

auxiliar si nedidactic 

 Desemnarea comisiei de reactualizare a PDI și de realizare a 

planului operațional de aplicare a PDI în anul școlar 2014 - 

2015 

 Desemnarea comisiei de elaborare a Regulamentului intern 

în conformitate cu noile prevederi ale ROFUIP 

 

 

Membrii CA 

 

coordonator CEAC, 

prof.Coajă Gabriela 
 

 

Dir. adj, 

prof. Lăzărescu 

Luminița 

 

 

 

Director, 

prof.Andronachi 

Carmen 

 

Septembrie 

2014 

 

2.  Analiza rezultatelor obținute de elevi la testele ințiale - 

dezbatere 

 Aprobarea Regulamentului intern 

 Aprobarea codului de etică profesională al personalului din 

unitate elaborat de CP 

 Evaluarea situației formării continue a personalului școlii 

 Aprobarea programelor de formare continuă pentru anul 

școlar în curs 

 Aprobarea programului de activități educative 

extracurriculare și extrașcolare al CNEH pentru 2014- 2015  

 Discutarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2015 - 2016.  

 Informare/ aprobare  proceduri și hotărâri CEAC  

Responsabil 

Consiliu de 

curriculum, 

prof. Bumbu Otilia 
 

 

Responsabil 

comisie 

perfecționare, 

prof. Chelba Mirela 

 

Consilier educativ, 

prof.Leon-

Postolache Miriam 

 

 

Octombrie 

2014 

3.  Măsuri pentru evaluarea și înregistrarea progresului școlar 

la dișciplinele  de examen și cointeresarea elevilor. 

 Aprobarea  Raportului privind starea învățămntului și 

activitatea desfasurată în anul școlar 2013 - 2014 

 Aprobarea documentelor manageriale - PDI, planurilor 

manageriale ale ISJ, directorului, directorului adjunct, a 

Planului operațional de aplicare a PDI  

 Raport privind stadiul de planificare a activităților  

comisiilor metodice și comisiilor de lucru  

prof. Olaru Marian 

 

 

Director, 

prof. Andronachi 

Carmen 

 

Dir. adj, 

prof. Lăzărescu 

Luminița 
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 Informare proceduri și hotărâri CEAC – coordonator CEAC, 

prof. Coajă Gabriela 

 Informare privind situația aplicării pentru înscrierea 

proiectelor educative ale școlii în CAEN 

 

prof.Leon-

Postolache Miriam 

4.  Aprobarea planului de școlarizare 2015 - 2016 

 Informare/aprobare proceduri și hotărâri CEAC – 

coordonator CEAC, prof.Coajă Gabriela 

 Strategii de implementare în școală a unor proiecte   

europene 

 Raport privind implicarea elevilor la activitățile CSE în 

vederea creșterii capacității școlii de a răspunde nevoilor de 

formare a tinerilor 

 Strategia de promovare a imaginii colegiului la nivel 

național   

CA 

 

 

Coordonator 

proiecte europene, 

prof.Popovici 

Angelica 

 

Coordonator CSE 

prof. Popovici 

Florin 

 

Noiembrie 

2014 

5.  Personalul didactic auxiliar și contributia sa la buna utilizare a 

resurselor materiale şi financiare.  

 Analiza gradului de implicare a personalului didactic în 

programe de pregătire remedială și pentru obținerea 

performanței cu elevii la olimpiadele școlare 

 Raport privind frecvența școlară 15 sept. - 15 nov.2014 

 Declanșarea procedurii de constituire a CDS pentru anul 

școlar 2014 - 2015 - elaborarea propunerilor de opționale de 

către cadrele didactice 

 Analiza de nevoi financiare ale colegiului în relația cu 

Primăria, Consiliul Local și alte instituții de stat – adoptarea 

proiectului de buget pentru anul școlar 2015 - 2016 

 Aprobare proceduri CEAC 

ec. Spânu Camelia 

 

 

prof. Juravle Raluca 

 

 

 

 

 

 

ec. Spânu Camelia 

 

 

Decembrie 

2014 

6.  Parteneriatul educativ școală- familie si rolul comisiei 

dirigintilor în buna desfășurare a acestuia  

 Aprobarea proiectului de activitate pentru Programul 

Săptămâna Altfel 

 Aprobarea  proiectului de școlarizare 2015-2016 

 Măsuri privind creșterea gradului de informare a părinților 

asupra parcursului școlar și comportamental al elevilor. 

 Măsuri pentru organizarea simulării probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat 2015 

 Discutarea și aprobarea / respingerea cererilor de transfer 

pentru clasele IX-XI, pentru semestrul al II-lea.  

Responsabil 

comisie diriginți, 

prof. Mitrofan 

Nicoleta 
 

membrii CA 

 

Dir. adj. 

prof. Luminița 

Lăzărescu 

 

Direcțiunea 

școlii 

 

Ianuarie 

2015 

 

7.  Formulare de aprecieri sintetice asupra activității 

personalului didactic și didactic auxiliar care solicită 

acordarea gradației de merit 

 Măsuri privind organizarea examenelor de simulare 

bacalaureat  

 Evaluarea activității bibliotecii școlare 

 Evaluarea activității PSI 

 Evaluarea activității comisiei de sănătate și securitate în 

muncă 

 Evaluarea activității comisiei pentru protecție civilă și 

apărare în caz de dezastre                                                             

 

Dir. adj., 

prof. Lăzărescu 

Luminiţa 
 

 

Ciobara Andreea 

 

prof. Roșca Vasile 

prof.Strugariu 

Ciprian 

prof. Hatnean Liviu 

 

Februarie 

2015 



8. 

 

 

 

 Aprobarea raportului general privind starea și calitatea 

învățământului pe semestrul I al anului şcolar 2014–2015 
prezentat de directorul colegiului, prof. Carmen Andronachi 

 Aprobarea ofertei de discipline opţionale pentru anul școlar 

2015/2016.  

 Analiza rezultatelor de la simulare bacalaureat 

 Informare privind programelor de prevenire a violenței în 

mediul școlar, a delicvenței , a comportamentelor de risc, 

educație antitrafic desfășurate în școală. 

Director, 

prof.Andronachi 

Carmen 

Dir. adj. 

prof. Luminița 

Lăzărescu 

Consilier educativ, 

prof.Leon-

Postolache Miriam 

prof. Halip Iulian 

Martie 

2015 

9.  Analiza raportului privind desfășurarea activităților 

educative în Săptămâna altfel – resp. Comisia diriginților, 

prof. Mitrofan Nicoleta 

 Avizarea proiectului de program pentru Zilele Colegiului 

Național „Eudoxiu Hurmuzachii”  

Responsabil 

comisie diriginți, 

prof.Mitrofan 

Nicoleta 
 

 

Aprilie 

2015 

10.  Informare asupra stadiului de pregătire a elevilor în vederea 

participării la  examenul de bacalaureat 2015  

 Analiza rezultatelor obținute de elevii școlii la olimpiade si 

concursuri 

 Propuneri privind premierea elevilor olimpici și care au 

obținut rezultate la concursuri naționale și internaționale 

 Informare asupra implicării părinților în viața școlii 

 Măsuri pentru organizarea probelor orale a examenului de 

bacalaureat 2015 

Responsabili catedre 

 

Consilier educativ, 

prof.Leon-

Postolache Miriam 

prof. Juravle Raluca 

 

Dir. adj. 

prof. Luminița 

Lăzărescu 

Mai 

2015 

11.  Propuneri la nivelul comisiilor metodice de încadrare a 

cadrelor didactice pe disipline pentru anul şcolar 2015–2016 

 Autoevaluarea activității cadrelor didactice și evaluarea în 

cadrul comisiilor metodice 

 Raport comisie de evaluare și asigurare a calității 

 Măsuri pentru pregătirea sfârşitului de an şcolar  

Responsabili catedre 

 

Resp. consiliu de 

curriculum 

prof. Bumbu Otilia 
 

Iunie 

2015 

12.  Discutarea componenței nominale a comisiilor metodice și 

comisiilor de lucru din cadrul CNEH pentru anul școlar 

2015/2016. 

 Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic 

 Aprobarea transferurilor X-XII 

 Discutarea proiectului de încadrare și a schemelor de 

personal pentru anul școlar 2015 - 2016 

 Raport privind stadiul pregătirilor (curățenie, reparații)       

pentru începerea noului an școlar 

 Organizarea examenelor în unitatea școlară (sesiunea de 

încheiere situație școlară a elevilor amânați, examene de 

corigență și de  diferențe) 

Membrii CA 

 

Director, 

prof. Andronachi 

Carmen 

 

Resp. consiliu de 

curriculum 

prof. Bumbu Otilia 

 

Dir. adj. 

prof. Luminița 

Lăzărescu 

 

August 

2015 

 

 

Director, 

Prof. Andronachi Carmen 

 

 


